Zápisnica
z 8. zasadnutia OZ v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 11.3.2021
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Privítanie
Procedurálne záležitosti
Schválenie programu zasadnutia
Kontrola plnenia uznesení
Návrh Požiarneho poriadku obce Tesárske Mlyňany
Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2021 – obecná knižnica
Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2021 – DHZ
Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2021 ŠK TM
Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2021 Jednota dôchodcov
Tesárske Mlyňany
Návrh Prílohy číslo 1 k VZN obce Tesárske Mlyňany č. 2/2015
Návrh rozpočtu ZŠ Š. Moysesa Tesárske Mlyňany na rok 2021 a viacročného rozpočtu na roky
2018 – 2023
Návrh rozpočtu obce Tesárske Mlyňany na rok 2021 a viacročný rozpočet obce Tesárske
Mlyňany na roky 2021 – 2023
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Tesárske Mlyňany na 1. polrok
2021
Výročná správa Obce Tesárske Mlyňany za rok 2019
Správa auditora k konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2019
Žiadosť o odkúpenie pozemku – Štefan Mikle s manželkou
Žiadosť o vyjadrenie sa k funkčnému využitiu parcely – Jaroslav Červík s manželkou
Žiadosť Branislava Švábu a manželky o odkúpenie pozemku
Žiadosť o odkúpenie pozemku – Vincent Sýkora
Rôzne
Záver

K bodu 1:
Na úvod pán starosta privítal prítomných poslancov. Skonštatoval, že sú prítomní 8 poslanci,
p. Michal Pivarči sa ospravedlnil. Rokovanie zastupiteľstva je uznášania schopné.
K bodu 2:
Za zapisovateľku určil Ing. Eriku Zlatňanskú. Za overovateľov zápisnice p. Mariána Chlupa a
p. Františka Poláka. Do návrhovej komisie určil Ing. Jozefa Záhorského a Ing. Jozefa Bullu.
Hlasovanie za komisie za 8 / Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, p. Miloš Danko, p. Vladimír
Forgáč, p. Marián Chlup, p. František Polák, p. Milan Polák a Ing. Jozef Záhorský/, Proti 0, zdržal
sa 0.

K bodu 3:
Pán starosta dal hlasovať za program rokovania obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie za: 8 / Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, p. Miloš Danko, p. Vladimír
Forgáč, p. Marián Chlup, p. František Polák, p. Milan Polák a Ing. Jozef Záhorský/, Proti 0, zdržal
sa 0.
K bodu 4:
Pani kontrolórka povedala, že uznesenia zo 7. Zasadnutia obecného zastupiteľstva boli prijaté
ako procedurálne záležitosti, ale uložené nebolo k plneniu žiadne uznesenie.
K bodu 5:
Na zastupiteľstve bola prítomná p. Zuzana Pivarčiová, ktorá pripravila návrh požiarneho poriadku
obce. Povedala, že je to materiál, ktorý musí mať obec vypracovaný v zmysle zákona o požiarnej
ochrane. Zákon hovorí čo tam všetko má byť, kto zasahuje a akým spôsobom a tieto veci sú aj
v návrhu zapracované. Chyby, ktoré tam boli odstránila a požiadala poslancov, ak sú nejaké
podnety, aby sa to tam zapracovalo. Materiál, trasy, mapy k zásahu boli pripravené na základe
podkladov od hasičského zboru , sú tam výpusty – hydranty na mapách zakreslené, kde sa
v prípade výjazdu vedia hasiči napojiť na vodu .
Ing. Babocký - má pripomienku doplniť tam aj novovytvorené ulice Ambrózyho, Kovalovského
a Žitavskú. Spýtal sa, či sa nemôže vodu ťahať zo Žitavy.
p. Pivarčiová – nie je tam dobrý prístup pre veľké vozidlo
Pán starosta povedal, že návrh požiarneho poriadku obce Tesárske Mlyňany bude prejednaný na
ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva po zapracovaní pripomienok.
K bodu 6:
Žiadosť obecnej knižnice o pridelenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2021
v celkovej výške 2 400,- Eur bola schválená. Hlasovanie za 8 / Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef
Bulla, p. Miloš Danko, p. Vladimír Forgáč, p. Marián Chlup, p. František Polák, p. Milan Polák
a Ing. Jozef Záhorský/, Proti 0, zdržal sa 0.
K bodu 7:
Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2021 pre DHZ vo výške
9 500,- Eur bola schválená. Hlasovanie za 8 / Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, p. Miloš
Danko, p. Vladimír Forgáč, p. Marián Chlup, p. František Polák, p. Milan Polák a Ing. Jozef
Záhorský/, Proti 0, zdržal sa 0.
K bodu 8:
Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2021 pre ŠK TM vo výške
5750,- Eur. Finančná komisia odporúča na schválenie. Hlasovanie za 8 / Ing. Stanislav Babocký,
Ing. Jozef Bulla, p. Miloš Danko, p. Vladimír Forgáč, p. Marián Chlup, p. František Polák, p. Milan
Polák a Ing. Jozef Záhorský/, Proti 0, zdržal sa 0.

K bodu 9:
Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2021 Jednota dôchodcov
v sume 1 500,- Eur. Financovanie bude prebiehať formou preplatenie blokov. V rozpočte je to
zahrnuté v kultúre ako reprezentačné pre činnosť a kultúrne aktivity tejto organizáciu v obci.
Hlasovanie za za 8 / Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, p. Miloš Danko, p. Vladimír Forgáč,
p. Marián Chlup, p. František Polák, p. Milan Polák a Ing. Jozef Záhorský/, Proti 0, zdržal sa 0.
K bodu 10:
Príloha č. 1 k VZN č. 2/2015 o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa
materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Návrh bol
zverejnený a výška dotácie sa odvíja od výšky podielových daní a v prepočte na žiakov.
Hlasovanie za 8 / Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, p. Miloš Danko, p. Vladimír Forgáč,
p. Marián Chlup, p. František Polák, p. Milan Polák a Ing. Jozef Záhorský/, Proti 0, zdržal sa 0.
K bodu 11:
Návrh rozpočtu ZŠ Š.Moysesa Tesárske Mlyňany na rok 2021 - 2023 a viacročného rozpočtu na
roky 2018 – 2023. Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú rozpočet základnej školy na rok
2021. Rozpočet na roky 2022 - 2023 OZ berie na vedomie. OZ berie na vedomie viacročný
rozpočet na roky 2018 – 2023. Hlasovanie za 8 / Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, p. Miloš
Danko, p. Vladimír Forgáč, p. Marián Chlup, p. František Polák, p. Milan Polák a Ing. Jozef
Záhorský/, Proti 0, zdržal sa 0.
K bodu 12:
Návrh rozpočtu obce Tesárske Mlyňany na rok 2021 - 2023 a viacročný rozpočet 2018 – 2023.
Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú rozpočet obce na rok 2021. Rozpočet na roky 2022
a 2023 berú na vedomie. Viacročný rozpočet, zaslaný v materiál v decembri 2020 ,na roky 2018 –
2023 a upravený materiál viacročného rozpočtu 2019 – 2023 berú na vedomie. Hlasovanie za 8
/ Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, p. Miloš Danko, p. Vladimír Forgáč, p. Marián Chlup, p.
František Polák, p. Milan Polák a Ing. Jozef Záhorský/, Proti 0, zdržal sa 0.

K bodu 13:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Tesárske
Mlyňany n a 1. polrok 2021. Hlasovanie za 8 / Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, p. Miloš
Danko, p. Vladimír Forgáč, p. Marián Chlup, p. František Polák, p. Milan Polák a Ing. Jozef
Záhorský/, Proti 0, zdržal sa 0.
K bodu 14:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Výročnú správu obce Tesárske Mlyňany za rok 2019.
K bodu 15:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu auditora ku konsolidovanej účtovnej závierke za
rok 2019.

K bodu 16:
Žiadosť o odkúpenie pozemku p. Štefana Mikleho s manželkou bola prejednaná vo finančnej
komisie v decembri 2020. Finančná komisia odporúča ísť do jednania so záujemcom. Ide
o odkúpenie alebo zámenu časti obecného pozemku parc. Č. 1451/1, ktorý je v priamom
susedstve pestovateľskej pálenice. Účelom bude odčlenenie objektu pálenice od obytnej časti
obce vybudovaním protizápachovej bariéry.
Pán starosta povedal, že je potrebné ísť do jednania a zaoberať sa touto žiadosťou bližšie, osloviť
záujemcov a odporučiť doplniť žiadosť o konkrétnejšie návrhy.
K bodu 17:
Žiadosť p. Jaroslava Červíka s manželkou o vyjadrenie sa k funkčnému využitiu parcely.
Ide o parcelu č. 1363/1, k.ú. Mlyňany, je to orná pôda, pozemok sa nachádza pri rodinnom dome
p. Kataríny Babockej. Žiadatelia tu chcú stavať rodinný dom. Nakoľko nemáme schválený územný
plán obce, je potrebný súhlas obecného zastupiteľstva. V blízkosti sa nachádza vysoké napatie el.
energie.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje , že sa jedná o parcelu vhodnú na individuálnu bytovú výstavbu
s prihliadnutím na existujúce siete. Hlasovanie za 8 / Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, p.
Miloš Danko, p. Vladimír Forgáč, p. Marián Chlup, p. František Polák, p. Milan Polák a Ing. Jozef
Záhorský/, Proti 0, zdržal sa 0.
K bodu 18:
Žiadosť p. Švábu Branislava o odkúpenie predzáhradky pred rodinným domom súp. Číslo 207.
Nakoľko táto žiadosť bola prejednávaná v roku 2019 a v tom čase bol schválený prenájom, dal
pán starosta hlasovať za zrušenie uznesenia č. 93/2019. Nájomná zmluva uzatvorená nebola.
Hlasovanie za zrušenie uznesenia č. 93/2019 za 8 / Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, p.
Miloš Danko, p. Vladimír Forgáč, p. Marián Chlup, p. František Polák, p. Milan Polák a Ing. Jozef
Záhorský/, Proti 0, zdržal sa 0.
Následne dal hlasovať, či sa odkúpenie pozemku môže považovať za prípad hodný osobitého
zreteľa. Pán Švába pozemok užíva, čistí, kosí, má záujem o kúpu. Ide o oddelenie parcely od
pôvodnej o výmere 21 m2, nakoľko časť obecného pozemku je v ich dvore, oplotenie
predzáhradky je až vedľa chodníka. Bol predložený geometrický plán.
Hlasovanie za odpredaj ako prípad osobitého zreteľa za 8 / Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef
Bulla, p. Miloš Danko, p. Vladimír Forgáč, p. Marián Chlup, p. František Polák, p. Milan Polák
a Ing. Jozef Záhorský/, Proti 0, zdržal sa 0.
Ďalej dal pán starosta hlasovať za cenu 6,- Eur / 1 m2, s tým, že všetky náklad súvisiace
s predajom znáša kupujúci. Hlasovanie za 8 / Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, p. Miloš
Danko, p. Vladimír Forgáč, p. Marián Chlup, p. František Polák, p. Milan Polák a Ing. Jozef
Záhorský/, Proti 0, zdržal sa 0.
K bodu 19:
Pán Vincent Sýkora podal žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti a to rodinný dom súp. č. 337
s okolitými pozemkami vo dvore, ktoré sú vo vlastníctve obce. Túto nehnuteľnosť pred pár rokmi,
bola obec nútená zakúpiť v približnej sume 21 tis. Eur od p. Biháryho. V tom čase tam v prenájme
bývala p. Urbáneková. Od roku 2019 má tento dom prenajatý p. Vincent Sýkora. Dom je na
spoločnom dvore a p. Sýkora si odkúpil v tomto spoločnom dvore iné nehnuteľnosti od ďalšieho

vlastníka. Nakoľko sa o túto obecnú nehnuteľnosť stará a upravuje ju, má v záujme odkúpiť aj
časť od obce, aby tam v budúcnosti mohol vzniknúť ucelený pozemok.
Pán starosta informoval, že mesačné nájomné za tento priestor je 110,- Eur/ mesiac.
Stavba je v zlom stave, pozemok a stavby sú rozkúskované. Spýtal sa, či je vôľa zo strany
poslancov to odpredať a za akú cenu. Ďalej, či sa to pri predaji má považovať za prípad hodný
osobitého zreteľa. Pán Sýkora platí za to nájomné, stará sa o dom. Pán starosta navrhol,
v prípade stanovenia ceny posúdiť, či to odpredať za zvyšnú cenu a zohľadniť doposiaľ
zaplatený nájom alebo inak určiť cenu.
Obecné zastupiteľstvo hlasovalo za predbežný súhlas k odpredaju. Hlasovanie za 8 / Ing. Stanislav
Babocký, Ing. Jozef Bulla, p. Miloš Danko, p. Vladimír Forgáč, p. Marián Chlup, p. František Polák,
p. Milan Polák a Ing. Jozef Záhorský/, Proti 0, zdržal sa 0.

K bodu 20: Rôzne
a/ V bode rôzne pán starosta povedal, že na komisii sa hovorilo, že bude potrebné určiť vzdialenosť
od cintorína pre dodržanie odstupu stavieb od cintorína. Tento bod sa presúva na rokovanie na
ďalšie zasadnutie OZ.
b/ Pán starosta informoval, že končí obdobie funkcie hlavného kontrolóra. Toho času bol pracovný
úväzok hlavného kontrolórka 8 h týždenne za sumu približne 286,-Eur v hrubej mzde. Finančná
komisia navrhla, aby bolo vyhlásené výberové konanie za podmienok práce ako to bolo doposiaľ,
s termínom vyhlásenia výberového konania dňa 30.4.2021.
OZ schvaľuje úväzok a termín výberového konania, hlasovanie za 8 / Ing. Stanislav Babocký, Ing.
Jozef Bulla, p. Miloš Danko, p. Vladimír Forgáč, p. Marián Chlup, p. František Polák, p. Milan Polák
a Ing. Jozef Záhorský/, Proti 0, zdržal sa 0.
c/ Pán starosta informoval poslancov, že vo veci odpadového hospodárstva má obec zabezpečiť zber
biologicky rozložiteľného odpadu, má mať schopnosť kompostovať a zabezpečiť kukanádoby.
Pre riešenie tejto situácie sme dvakrát podali projekt pre získanie kompostérov na Enviromentálny
fond.
Prvej žiadosti nebolo vyhovené. Po ďalšej výzve bola podaná druhá žiadosť, prišlo dožiadanie na
doplnenie projektu a teraz čakáme, či projekt bude úspešný. Preto sme vo veľkom množstve
kompostéry pre občanov nezakupovali. Po námietkach od inšpekcie bolo niekoľko kompostérov
zakúpených a na obecnom úrade je k dispozícii niekoľko kusov. Priebežne sa budú postupne podľa
záujmu doobjednávať. Informácia o tom bola propagovaná na úradnej tabuli, že je možnosť si
kompostéry od obce zadovážiť. Každý o kompostér záujem nemá, čo bolo vyjadrené aj podpismi 450
domácností, že občania kompostujú doma vo svojich domácnostiach.
Inšpekcia prišla na základe sťažnosti občana obce, že nemá možnosť kompostovať. Niektorí už dostali
kompostéry zdarma a do budúcna bude potrebné zvážiť, či sa tento náklad premietne do ceny za
odpady. Celkovo táto skutočnosť zvýši náklady na odpady.
d/ Ďalej pán starosta sa vyjadril k pripomienkam k návrh rozpočtu, ktoré uviedla do zápisu p. Ľudmila
Solčianska. Oprava chodníka od MŠ k Pizzérii, p. Koprda bol ochotný to opraviť ale v tejto situácii,
keby je prevádzka zatvorená, obec to dá upraviť. Vo veci zfunkčnenia toaliet v domoch smútku bolo
povedané, že členovia stavebnej komisie tam pôjdu sa pozrieť ako sa dá nedostatok odstrániť.

e/Ing. Záhorský – povedal, že by sa mali vydláždiť výpusty vody na cintorínoch. Hlasovanie za 8
/Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, p. Miloš Danko, p. Vladimír Forgáč, p. Marián Chlup, p.
František Polák, p. Milan Polák a Ing. Jozef Záhorský/, Proti 0, zdržal sa 0.
f/ p. Polák František – navrhuje, aby parkovisko pred cintorínmi slúžilo len pre návštevníkov
cintorínov. Ďalšia pripomienka zo strany poslancov bola, že ríny na prístrešku pri dome smútku
v Mlyňanoch sú osadené spádovo opačne.
g/ Pán starosta povedal, že mali by sme vo VZN presne zadefinovať obecné plochy, nakoľko na
parkovisku pred parkom je už dlhšiu dobu odstavené auto s cudzou poznávacou značkou.
h/ p. Forgáč Vladimír sa spýtal ako to bude v pokračovaní v prácach pri čistení jarkov v časti Mlyňany.
Pán starosta povedal, že v dočisťovaní jarkov sa bude pokračovať v najkratšom čase.
i/ Ing. Babocký sa spýtal ako to bude s odpadom zo záhrad, či sa plánuje so sezónnym zberom. Spýtal
sa, či na zbernom dvore nemôže byť pre tento účel umiestnený kontajner.
Pán starosta povedal, že čakáme z dôvodu terajšej situácie pandémie so zberom odpadu zo záhrad.
Na zbernom dvore nemôže byť taký kontajner, nakoľko tu bolo presne definované aké zložky odpadu
sa môžu na zbernom dvore odoberať. Máme v pláne v budúcnosti vybudovať pre účely odpadu zo
záhrad kompostovisko z tvárnic. Mali by to byť 3 sektory na obecnom pozemku v blízkosti Agrospolu
v časti Tesáre. Či sa to do konca apríla stihne nevieme. Ale postup bude potom taký, že odpad by sa
prekladal z jedného sektora do druhého a postupne prostredníctvom technológie rozkladu, by z toho
vznikla rašelina. Ľudia by tu mali možnosť odpad zo záhrad voziť autom a kompostovať.
Ďalej povedal, že zberný dvor už funguje, z finančného hľadiska len 2 dni v týždni. Pracujú tu
dôchodcovia. Sú určené prevádzkové hodiny, ale s prevádzkovaním sme boli doposiaľ opatrní
z dôvodu súčasnej situácie.
Ing. Babocký – upozornil, že by bolo potrebné upraviť VZN o odpadoch , ošetriť uvedené skutočnosti
vo VZN. Ďalej upozornil, že kontajnery na odpady na ul. Žitavskej a Ambrózyho sú plné a nie sú
vyvezené.
j/ Ďalej bolo povedané, že spomaľovač pred p. Lipnickým na ul. Za humnami je poškodený.
Pán starosta povedal, že objedná opravu.
Ing. Babocký – spýtal sa ohľadom ihriska o vysporiadanie pozemkov cez slovenský pozemkový fond
Pán starosta povedal, že prišla odpoveď zo slovenského pozemkového fondu, že parcely si môžeme
jedine odkúpiť, pričom cena môže byť nad znalecký posudok. Aj napriek tomu, že sme žiadali
delimitáciu.
p. Forgáč sa spýtal ako je to s nájomnou zmluvou MUDr. Jakuboviča
Pán starosta povedal, že právnik si nevie poradiť.
Polák M. – poznamenal, že sme uteplili budovy aj zdravotné stredisko, malo by byť šetrenie na
energiách.
p. Danko – navrhuje prejsť cesty v dedine, kde by sa mala urobiť údržba.

K bodu 21:
Na záver pán starosta poďakoval prítomný za účasť a zasadnutie ukončil.

Uznesenie č. 163 /2021
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch
zo dňa 11.3.2021
Určenie zapisovateľky
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 8. zasadnutí OZ konanom dňa 11.3.2021
prerokovalo
určenie zapisovateľky a
berie na vedomie
že Ing. Erika Zlatňanská bola určená za zapisovateľku zápisnice na zasadnutí OZ konanom
dňa 11.3.2021
Hlasovanie:
za: 8 (Ing. S. Babocký, Ing. J. Bulla, Miloš Danko, Vladimír Forgáč, Marian Chlup, František Polák, Milan
Polák, Ing. J. Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Uznesenie č. 164 /2021
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch
zo dňa 11.3.2021
Určenie overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 8. zasadnutí OZ konanom dňa 11.3.2021
prerokovalo
určenie overovateľov zápisnice a
berie na vedomie
overovateľov zápisnice : p. poslanca Mariana Chlupa a p. poslanca Františka Poláka
z 8. zasadnutia OZ konaného dňa 11.3.2021

Hlasovanie:
za: 8 (Ing. S. Babocký, Ing. J. Bulla, Miloš Danko, Vladimír Forgáč, Marian Chlup, František Polák, Milan
Polák, Ing. J. Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 165 /2021
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch
zo dňa 11.3.2021
Voľba členov návrhovej komisie
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 8. zasadnutí OZ konanom dňa 11.3.2021
prerokovalo
voľbu členov návrhovej komisie a
volí
členov návrhovej komisie : p. poslanca Ing. Jozefa Bullu a p. poslanca Ing. Jozefa Záhorského
z 8. zasadnutia OZ konaného dňa 11.3.2021
Hlasovanie:
za: 8 (Ing. S. Babocký, Ing. J. Bulla, Miloš Danko, Vladimír Forgáč, Marian Chlup, František Polák, Milan
Polák, Ing. J. Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Uznesenie č. 166/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch
zo dňa 11.3.2021
Schválenie programu rokovania
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na zasadnutí OZ konanom dňa 11.3.2021

prerokovalo
návrh programu zasadnutia OZ konaného dňa 11.3.2021 a
schvaľuje
program zasadnutia OZ konaného dňa 11.3.2021
Hlasovanie:
za: 8 (Ing. S. Babocký, Ing. J. Bulla, Miloš Danko, Vladimír Forgáč, Marian Chlup, František Polák, Milan
Polák, Ing. J. Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 167 /2021
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch
zo dňa 11.3.2021
Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2021 – Obecná knižnica
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na zasadnutí OZ konanom dňa 11.3.2021
prerokovalo
žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2021 – Obecná knižnica a
schvaľuje
finančné prostriedky z rozpočtu obce na rok 2021 pre Obecnú knižnicu na nákup knižničného
fondu vo výške 900,- eur a pre výpočtovú techniku vo výške 200,- eur a na zakúpenie regálov
v sume 1300,- eur.
Hlasovanie:
za: 8 (Ing. S. Babocký, Ing. J. Bulla, Miloš Danko, Vladimír Forgáč, Marian Chlup, František Polák, Milan
Polák, Ing. J. Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 168 /2021
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch
zo dňa 11.3.2021
Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2021 - DHZ
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 8. zasadnutí OZ konanom dňa 11.3.2021
prerokovalo
žiadosť DHZ Tesárske Mlyňany o pridelenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2021 a
schvaľuje
finančné prostriedky z rozpočtu obce na rok 2021 pre Dobrovoľný hasičský zbor Tesárske Mlyňany v
hodnote 9.500,- eur.
Hlasovanie:
za: 8 (Ing. S. Babocký, Ing. J. Bulla, Miloš Danko, Vladimír Forgáč, Marian Chlup, František Polák, Milan
Polák, Ing. J. Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Uznesenie č. 169 /2021
z 8.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch
zo dňa 11.3.2021
Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2021 – ŠK Tesárske Mlyňany
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 8. zasadnutí OZ konanom dňa 11.3.2021
prerokovalo
žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2021 – ŠK Tesárske Mlyňany a
schvaľuje
pridelenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2021 – ŠK Tesárske Mlyňany
v sume 5750,- eur
Hlasovanie:

za: 8 (Ing. S. Babocký, Ing. J. Bulla, Miloš Danko, Vladimír Forgáč, Marian Chlup, František Polák, Milan
Polák, Ing. J. Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Uznesenie č. 170 /2021
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch
zo dňa 11.3.2021
Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2021 – Jednota dôchodcov
Slovenska v Tesárske Mlyňany
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 8. zasadnutí OZ konanom dňa 11.3.2021
prerokovalo
žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2021 – Jednota dôchodcov
Slovenska v Tesárskych Mlyňanoch a
schvaľuje
pridelenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2021 – Jednota dôchodcov Slovenska v
Tesárskych Mlyňanoch v sume 1500,- eur.
Hlasovanie:
za: 8 (Ing. S. Babocký, Ing. J. Bulla, Miloš Danko, Vladimír Forgáč, Marian Chlup, František Polák, Milan
Polák, Ing. J. Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Uznesenie č. 171/2021
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch
zo dňa 11.3.202
Návrh prílohy č.1 k VZN č. 2/2015 o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na
dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 8. zasadnutí OZ konanom dňa 11.3.2021
prerokovalo
návrh prílohy č.1 k VZN č. 2/2015 o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na
dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
schvaľuje
Prílohu č. 1 k VZN č. 2/2015 o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa
materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Finančné prostriedky
na rok 2021 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce

Kategória škôl a školských
zariadení

Spôsob fin. na:

Dotácia na mzdy a prevádzku na
žiaka (dieťa) v eurách

Materská škola

Dieťa MŠ

2314,- eur

Školský klub detí

Dieťa ŠKD

552,- eur

Školská jedáleň

Žiak ZŠ

289,- eur

Školská jedáleň

Dieťa MŠ

183,- eur

Hlasovanie:
za: 8 (Ing. S. Babocký, Ing. J. Bulla, Miloš Danko, Vladimír Forgáč, Marian Chlup, František Polák, Milan
Polák, Ing. J. Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Uznesenie č. 172 /2021
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch
zo dňa 11.3.2021
Návrh rozpočtu ZŠ Štefana Moysesa Tesárske Mlyňany na rok 2021 - 2023
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 8. zasadnutí OZ konanom dňa 11.3.2021
prerokovalo
návrh rozpočtu ZŠ Štefana Moysesa Tesárske Mlyňany na rok 2021 – 2023

schvaľuje
rozpočet ŽŠ Štefana Moysesa Tesárske Mlyňany na rok 2021
Hlasovanie:
za: 8 (Ing. S. Babocký, Ing. J. Bulla, Miloš Danko, Vladimír Forgáč, Marian Chlup, František Polák, Milan
Polák, Ing. J. Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie :
1. rozpočet ZŠ Štefana Moysesa Tesárske Mlyňany na rok 2022
2. rozpočet ZŠ Štefana Moysesa Tesárske Mlyňany na rok 2023
3. viacročný rozpočet 2018 – 2023
Uznesenie č. 173/2021
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch
zo dňa 11.3.2021
Návrh rozpočtu obce Tesárske Mlyňany na rok 2021 - 2023
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 8. zasadnutí OZ konanom dňa 11.3.2021
prerokovalo
návrh rozpočtu obce Tesárske Mlyňany na rok 2021 - 2023
schvaľuje
rozpočet obce Tesárske Mlyňany na rok 2021
Hlasovanie:
za: 8 (Ing. S. Babocký, Ing. J. Bulla, Miloš Danko, Vladimír Forgáč, Marian Chlup, František Polák, Milan
Polák, Ing. J. Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie :
1. rozpočet na rok 2022
2. rozpočet na rok 2023
3. viacročný rozpočet 2018 – 2023

Uznesenie č. 174/2021
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch
zo dňa 11.3.2021
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Tesárske Mlyňany na 1. polrok 2021
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 8. zasadnutí OZ konanom dňa 11.3.2021
prerokovalo
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Tesárske Mlyňany na 1. polrok 2021
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Tesárske Mlyňany na 1. polrok 2021
Hlasovanie:
za: 8 (Ing. S. Babocký, Ing. J. Bulla, Miloš Danko, Vladimír Forgáč, Marian Chlup, František Polák, Milan
Polák, Ing. J. Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Uznesenie č. 175/2021
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch
zo dňa 11.3.2021
Výročná správa obce Tesárske Mlyňany za rok 2019
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 8. zasadnutí OZ konanom dňa 11.3.2021
prerokovalo
výročnú správu obce Tesárske Mlyňany za rok 2019 a
berú na vedomie

výročnú správu obce Tesárske Mlyňany za rok 2019
Hlasovanie:
za: 8 (Ing. S. Babocký, Ing. J. Bulla, Miloš Danko, Vladimír Forgáč, Marian Chlup, František Polák, Milan
Polák, Ing. J. Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Uznesenie č. 176/2021
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch
zo dňa 11.3.2021
Správa audítora konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2019
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 8. zasadnutí OZ konanom dňa 11.3.2021
prerokovalo
správu audítora konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2019 a
berie na vedomie
správu audítora konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2019
Hlasovanie:
za: 8 (Ing. S. Babocký, Ing. J. Bulla, Miloš Danko, Vladimír Forgáč, Marian Chlup, František Polák, Milan
Polák, Ing. J. Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Uznesenie č. 177 /2021
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch
zo dňa 11.3.2021
Žiadosť pána Jaroslava Červíka a pani Aleny Červíkovej o vyjadrenie sa k funkčnému využitiu
parcely
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na zasadnutí OZ konanom dňa 11.3.2021

prerokovalo
žiadosť pána Jaroslava Červíka a pani Aleny Červíkovej o vyjadrenie sa k funkčnému využitiu parcely
registra „C“ KN č. 1363/1, k.ú. Mlyňany, Obec Tesárske Mlyňany a
schvaľuje
využitie parcely registra „C“ KN č. 1363/1, k.ú. Mlyňany, Obec Tesárske Mlyňany ako parcely vhodnej
pre individuálnu bytovú výstavbu s prihliadnutím na existujúce inžinierske siete a čističku odpadových
vôd, ktorá sa nachádza v blízkosti uvedenej parcely.
Hlasovanie:
za: 8 (Ing. S. Babocký, Ing. J. Bulla, Miloš Danko, Vladimír Forgáč, Marian Chlup, František Polák, Milan
Polák, Ing. J. Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Uznesenie č. 178 /2021
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch
zo dňa 11.3.2021
Zrušenie uznesenia č. 93/2019 z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo
dňa 12.12.2019
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na zasadnutí OZ konanom dňa 11.3.2021
prerokovalo
zrušenie uznesenia č. 93/2019 z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo
dňa 12.12.2019 a
schvaľuje
zrušiť uznesenie č. 93/2019 z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa
12.12.2019
Hlasovanie:
za: 8 (Ing. S. Babocký, Ing. J. Bulla, Miloš Danko, Vladimír Forgáč, Marian Chlup, František Polák, Milan
Polák, Ing. J. Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 179 /2021
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch
zo dňa 11.3.2021
Odpredaj obecného pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa - Branislav Švába a Jana
Švábová, trvale bytom Lipová 207, 951 76 Tesárske Mlyňany
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na zasadnutí OZ konanom dňa 11.3.2021
prerokovalo
žiadosť pána Branislava Švábu a pani Jany Švábovej ako prípad hodný osobitného zreteľa o
odkúpenie parcely podľa GP č.111137/2019 zo dňa 18.11.2019, ktorý vyhotovil GEO-PRE, s.r.o.,
prevádzka Zlaté Moravce, Sládkovičova 3, Zlaté Moravce. IČO: 36720950, úradne overeným
Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálnym odborom dňa 20.11.2019 pod číslom 644/3019 a to:
- parcela registra „C“ KN č. 135/6, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21m2, k.ú.
Mlyňany, Obec Tesárske Mlyňany, ktorá vznikla z pôvodnej parcely registra „C“ KN č. 135/1, k.ú.
Mlyňany, Obec Tesárske Mlyňany, ktorá je vo vlastníctve obce a
schvaľuje
žiadosť pána Branislava Švába, rod. Švába a pani Jany Švábovej, rod. Erdélyiová, 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:
-žiadatelia sa o pozemok dlhodobo starajú, udržujú ho kosením a úpravami. Uvedený pozemok sa
nachádza v oplotenom dvore žiadateľov.
Jedná sa o odpredaj parcely v podiele 1/1 v katastrálnom území Mlyňany podľa GP č. 111137/2019
zo dňa 18.11.2019, úradne overeným Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálnym odborom dňa
20.11.2019 pod číslom 644/3019 a to :
- parcela registra „C“ KN č. 135/6, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21m2, k.ú.
Mlyňany, Obec Tesárske Mlyňany, ktorá je vo vlastníctve obce
do vlastníctva žiadateľov Branislava Švába, rod. Švába, trvale bytom Lipová 207, 951 76 Tesárske
Mlyňany, nar. ……..., r.č………... a jeho manželky Jany Švábovej, rod. Erdélyiová , trvale bytom Lipová
207, 951 76 Tesárske Mlyňany, nar………….., r.č………...
Hlasovanie:
za: 8 (Ing. S. Babocký, Ing. J. Bulla, Miloš Danko, Vladimír Forgáč, Marian Chlup, František Polák, Milan
Polák, Ing. J. Záhorský), Proti: 0,Zdržal sa: 0,Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 180 /2021
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch
zo dňa 11.3.2021
Odpredaj časti obecného pozemku pre pána Branislava Švábu a pani Jany Švábovej trvale bytom
Lipová 207, 951 76 Tesárske Mlyňany
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na zasadnutí OZ konanom dňa 11.3.2021
prerokovalo
žiadosť pána Branislava Švábu a pani Jany Švábovej o odkúpenie parcely podľa GP č.111137/2019 zo
dňa 18.11.2019, ktorý vyhotovil GEO-PRE, s.r.o., prevádzka Zlaté Moravce, Sládkovičova 3, Zlaté
Moravce. IČO: 36720950, úradne overeným Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálnym
odborom dňa 20.11.2019 pod číslom 644/3019 a to:
- parcela registra „C“ KN č. 135/6, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21m2, k.ú.
Mlyňany, Obec Tesárske Mlyňany, ktorá vznikla z pôvodnej parcely registra „C“ KN č. 135/1, k.ú.
Mlyňany, Obec Tesárske Mlyňany, ktorá je vo vlastníctve obce a
schvaľuje
v zmysle § 9 a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení odpredaj
parcely podľa GP č.111137/2019 zo dňa 18.11.2019, ktorý vyhotovil GEO-PRE, s.r.o., prevádzka Zlaté
Moravce, Sládkovičova 3, Zlaté Moravce. IČO: 36720950, úradne overeným Okresným úradom Zlaté
Moravce, katastrálnym odborom dňa 20.11.2019 pod číslom 644/3019 a to:
- parcela registra „C“ KN č. 135/6, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21m2, k.ú.
Mlyňany, Obec Tesárske Mlyňany, ktorá vznikla z pôvodnej parcely registra „C“ KN č. 135/1, k.ú.
Mlyňany, Obec Tesárske Mlyňany, ktorá je vo vlastníctve obce
do vlastníctva žiadateľov Branislava Švába, rod. Švába, trvale bytom Lipová 207, 951 76 Tesárske
Mlyňany, nar……………., r.č. ………... a jeho manželky Jany Švábovej, rod. Erdélyiová , trvale bytom
Lipová 207, 951 76 Tesárske Mlyňany, nar. ………..., r.č. …………....
Kúpna cena za citovaný pozemok bola stanovená 6 eur/m2. Poplatky súvisiace s kúpnou zmluvou a
prepisom pozemku znáša kupujúci.
Hlasovanie:
za: 8 (Ing. S. Babocký, Ing. J. Bulla, Miloš Danko, Vladimír Forgáč, Marian Chlup, František Polák, Milan
Polák, Ing. J. Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval:

Uznesenie č. 181/2021
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch
zo dňa 11.3.2021
Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti – pán Vincent Sýkora, Hajská 551, 951 51 Obyce
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na zasadnutí OZ konanom dňa 11.3.2021
prerokovalo
žiadosť pána Vincenta Sýkoru o odkúpenie rodinného domu súp. č. 337, nachádzajúci sa na
ul. Štefana Moysesa, postavený na parcele registra „C“ č. 158/1, k.ú. Tesáre nad Žitavou, druh
pozemku: zastavené plochy a nádvoria o výmere 121 m2 a priľahlých parciel k rodinnému domu a to:
22. parcela registra “C” č. 158/1, k. ú. Tesáre nad Žitavou, Obec Tesárske Mlyňany, druh
pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 121 m2.
23. parcela registra “C” č. 157/3, k. ú. Tesáre nad Žitavou, Obec Tesárske Mlyňany, druh
pozemku: záhrada o výmere 120 m2
24. parcela registra “C” č. 157/2, k. ú. Tesáre nad Žitavou, Obec Tesárske Mlyňany, druh
pozemku: záhrada o výmere 345 m2
25. parcela registra “C” č. 158/4, k. ú. Tesáre nad Žitavou, Obec Tesárske Mlyňany, druh
pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 32 m2
schvaľuje
predbežný súhlas k odpredaju rodinného domu súp. č. 337, nachádzajúci sa na ul. Štefana Moysesa,
postavený na parcele registra „C“ č. 158/1, k.ú. Tesáre nad Žitavou, druh pozemku: zastavené plochy
a nádvoria o výmere 121 m2 a priľahlých parciel k rodinnému domu a to:
26. parcela registra “C” č. 158/1, k. ú. Tesáre nad Žitavou, Obec Tesárske Mlyňany, druh
pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 121 m2.
27. parcela registra “C” č. 157/3, k. ú. Tesáre nad Žitavou, Obec Tesárske Mlyňany, druh
pozemku: záhrada o výmere 120 m2
28. parcela registra “C” č. 157/2, k. ú. Tesáre nad Žitavou, Obec Tesárske Mlyňany, druh
pozemku: záhrada o výmere 345 m2
29. parcela registra “C” č. 158/4, k. ú. Tesáre nad Žitavou, Obec Tesárske Mlyňany, druh
pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 32 m2
Hlasovanie:
za: 8 (Ing. S. Babocký, Ing. J. Bulla, Miloš Danko, Vladimír Forgáč, Marian Chlup, František Polák, Milan
Polák, Ing. J. Záhorský), Proti: 0, Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 182 /2021
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch
zo dňa 11.3.2021
Termín konania voľby hlavného kontrolóra obce Tesárske Mlyňany
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na zasadnutí OZ konanom dňa 11.3.2021
prerokovalo
termín konania voľby hlavného kontrolóra obce Tesárske Mlyňany a
schvaľuje
termín voľby hlavného kontrolóra na 30.4.2021 s podmienkami 8- hodinnový týždenný pracovný čas,
mzda hlavného kontrolóra bude určená zákonom č. 369/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov § 18
c, funkcia môže byť vykonávaná aj popri inom zamestnávaní
Hlasovanie:
za: 8 (Ing. S. Babocký, Ing. J. Bulla, Miloš Danko, Vladimír Forgáč, Marian Chlup, František Polák, Milan
Polák, Ing. J. Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Uznesenie č. 183 /2021
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch
zo dňa 11.3.2021
Úprava výpustov vody na miestnych cintorínoch v Tesárskych Mlyňanoch
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na zasadnutí OZ konanom dňa 11.3.2021
prerokovalo
úpravu výpustov vody na miestnych cintorínoch v Tesárskych Mlyňanoch a
schvaľuje
úpravu výpustov vody na miestnych cintorínoch v Tesárskych Mlyňanoch
Hlasovanie:
za: 8 (Ing. S. Babocký, Ing. J. Bulla, Miloš Danko, Vladimír Forgáč, Marian Chlup, František Polák, Milan
Polák, Ing. J. Záhorský), Proti: 0, Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 0

Zapísala: Ing. Erika Zlatňanská, dňa 11.3.2021 ………………………………………………
Overovatelia zápisnice:
Marian Chlup……………………………...dňa ……………………………………
František Polák…………………………...dňa…………………………………….

……………………………………………………..
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce

