
Zápisnica z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 30.4.2021

 Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

1. Privítanie
2. Procedurálne záležitosti
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Voľba hlavného kontrolóra obce Tesárske Mlyňany
6. Rôzne
7. Záver

K bodu 1 a 2: 

Na úvod pán starosta privítal prítomných poslancov a určil za zapisovateľku pani Silviu Malú. 
Za overovateľov zápisnice určil p. poslanca Ing. Jozefa Bullu p. poslanca Vladimíra Forgáča. Do
návrhovej komisie navrhol p. poslanca Ing. Stanislava Babockého a p. poslanca Michala Pivarčiho.
Hlasovanie  za:  6  (Ing.  Stanislav  Babocký,  Ing.  Jozef  Bulla,  Vladimír  Forgáč,   Michal  Pivarči,
František Polák a Ing. Jozef Záhorský), proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0.

K bodu 3: 

Pán starosta  dal  hlasovať  za  schválenie  programu zasadnutia.  Hlasovanie  za:  6  (Ing.  Stanislav
Babocký,  Ing.  Jozef  Bulla,  Vladimír  Forgáč,   Michal  Pivarči,  František  Polák  a  Ing.  Jozef
Záhorský), proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0.

Rôzne:
p. Pivarči – chcem sa spýtať na tú cestu pred Železnicou, že vraj tam budú prebiehať nejaké práce
p. starosta – nakoľko sa odpredali  pozemky a má tam byť výstavba domov, tak chceli  by sme
svojpomocne spraviť premostenie cez „dolinku“ pri p. poslancovi Chlupovi s tým, že práca nebude
účtovná. Ďalej vlastníci plánujú dopojenie  na kanalizáciu, pričom odpadové potrubia by si hradil
sám každý majiteľ pozemku a pri výkope by sa umiestnil kábel na osvetlenie. 
Prišiel pán poslanec Chlup.
p. Chlup – prechod pre osobné autá by tam bol? Pretože doteraz to bola tichá ulica,  aby sa to
nezmenilo. 
Prišiel pán poslanec M. Polák.
p. starosta – dohodneme sa, že to pôjde pozrieť stavebná komisia
p. Ing. Babocký – chcem sa spýtať, ten jarok čo je dolinka, to sa tiež svojpomocne vyčistilo?
p. starosta – dostal sa nám tam konečne stroj, agačina bola obecná, stroj to všetko povyťahoval
svahovačkou,  robia sa  protipovodňové opatrenia  na ktorých sme sa dohodli,  čistia  sa  postupne
premostenia pred rodinnými domami
p. Ing. Bulla – ja sa chcem spýtať, či pozemky vedľa Základnej školy sú obecné?
p. starosta – áno
p. Ing. Bulla – školu navštevuje veľa detí, ja by som navrhol, ak budú na to finančné prostriedky,
vytvoriť pred budovou školy parkovisko, aby sme predišli tomu, že by autá zachádzali priamo do
areálu školy. Parkoviskom by sme vytvorili aj bezpečný vstup pre deti. 
p.  starosta  –  v  lete  dokončíme  parkovanie  pri  Materskej  škole,  potom  môžeme  poriešiť  aj
parkovania pri Základnej škole, je to dobrý nápad. Mrzí ma parkovanie pri ihrisku v Mlyňanoch, to
musíme doriešiť tiež. 
p. Ing. Babocký – pristavili ma manželia Kuťkoví, pán Kuťka mal požiadavku, či by sme nemohli
vysypať kontajner na cintoríne a oni by ho vyseparovali



p. starosta – znovu sme mali kontrolu zo Životného prostredia na základe podnetu. Pýtam sa aj Vás,
videli ste niekoho, kto vhadzuje do kontajnerov to čo nemá? Pravidelne robíme akciu Samé sa to
nezdvihne, aj tento rok sme nevynechali aj napriek pandémií. Akciu sme pripravili za dodržania
všetkých  protipandemických  opatrení.  Máme zberný  dvor,  naši  chlapi  tiež,  keď zbadajú  aj  pri
kosení skládku, tak ju odpracú. Na cintorínoch sa navýšila kapacita na rôzny odpad. Tak ja už
neviem o čom to je. 
p. M. Polák – on ho chce akože vyhádzať?
p. starosta – mali sme akciu, prečo sa nezapojili do tej?
p. Ing. Babocký – asi nevedeli o nej
p. F. Polák – bolo to aj vyhlásené
p.  starosta  –  bolo  to  vyhlásené,  bolo  na  stránke  obce,  na  facebooku,  plagáty  boli  vyvesené  v
tabuliach
p. Chrenová – neznamená to, že keď aj nájdu skládku, že tú skládku spravili občania z našej obce
p. Ing. Babocký – skúsme im vyjsť v ústrety, aby boli spokojní, skúsme vyzbierať nejaké skládky
p. starosta – informovanosť je myslím si dobrá, máme aplikáciu moja obec, kde dávame každý
jeden  oznam,  každú  zmenu.  Testuje  sa  v  obci  od  januára,  dievčatá  nemajú  víkendu,  tá
informovanosť prichádza aj pri tom testovaní, keď sa otváral zberný dvor, tak išli letáky do každej
domácnocti, rozpisy zberu plastov a komunálu tak isto
p.  Ing.  Záhorský –  na  zastupiteľstve  sme sa  bavili  aj  o  rekonštrukcií  kabín  na  ihrisku,  nič  sa
nespravilo.
p. starosta – navrhnite termín a môžeme to ísť pozrieť. 
p. V. Forgáč – spravíme obhliadku, finančne to vyčíslime či vôbec sú na to peniaze, možno to bude
vyčíslené na 6 – 7000,- eur

K bodu 4:

Pani kontrolórka informovala prítomných poslancov o plnení uznesení. 

K bodu 5:
p.  starosta  –  do  výberového  konania  na  funkciu  hlavného kontrolóra  nám prišla  jedna  obálka.
Navrhujem,  aby  zloženie  volebnej  komisie  na  voľbu  hlavného  kontrolóra  pozostávala  z  vás
všetkých  prítomných  poslancov.  Pán  starosta  dal  hlasovať.  Hlasovanie  za:  8  (Ing.  Stanislav
Babocký, Ing. Jozef Bulla, Vladimír Forgáč, Marian Chlup, Michal Pivarči, František Polák, Milan
Polák a Ing. Jozef Záhorský), proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0.

Pani kontrolórka požiadala o opustenie miesta zasadania.

p. starosta – požiadal o otvorenie obálky pána poslanca Ing. Jozefa Záhorského, ktorý skontroloval 
obsah obálky, dátum odovzdania obálky. Poslanci usúdili, že podmienky výberového konania v 
zmysle zákona o obecnom zriadení splnil prihlásený kandidát. Pán starosta dal následne hlasovať 
poslancom o zvolení do funkcie hlavného kontrolóra pani Zuzanu Chrenovú s nástupom do 
pracovného pomeru od 1.5.2021. Pán starosta dal hlasovať. Hlasovanie za: 8 (Ing. Stanislav 
Babocký, Ing. Jozef Bulla, Vladimír Forgáč, Marian Chlup, Michal Pivarči, František Polák, Milan 
Polák a Ing. Jozef Záhorský), proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0.

p. starosta –  poprosím Vás o schválenie platu hlavného kontrolóra, ktorý je určený zákonom č. 
369/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov podľa par. 18 c. pri 8 hodinovom týždennom 
pracovnom čase.  Poprosím Vás o hlasovanie aj za funkčné obdobie, volí sa na 6 rokov. Pán starosta
dal hlasovať. Hlasovanie za: 8 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, Vladimír Forgáč, Marian 
Chlup, Michal Pivarči, František Polák, Milan Polák a Ing. Jozef Záhorský), proti: 0, zdržal sa: 0, 
nehlasoval: 0.



Prišla pani Zuzana Chrenová. Pán starosta ju oboznámil s výsledkom voľby a následne jej 
pogratuloval k jej zvoleniu za hlavného kontrolóra obce. 

Pán starosta poďakoval prítomným poslancom a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

                                                             Uznesenie č. 184 /2021
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 30.4.2021
Určenie zapisovateľky
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na  9. zasadnutí OZ konanom dňa 30.4.2021

prerokovalo

určenie zapisovateľky a 

berie na vedomie
že Silvia Malá bola určená za zapisovateľku zápisnice na 9. zasadnutí OZ konanom 
dňa 30.4.2021

Hlasovanie:
za: 6 (Ing. S. Babocký, Ing. J. Bulla, Vladimír Forgáč, Michal Pivarči, František Polák,
Ing. J. Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 185 /2021
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 30.4.2021
Overovatelia zápisnice
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na  9. zasadnutí OZ konanom dňa 30.4.2021

prerokovalo

určenie overovateľov zápisnice a

berie na vedomie 

overovateľov zápisnice : p. Ing. J. Bullu a p. V. Forgáča z 9. zasadnutia OZ konaného dňa 30.4.2021

Hlasovanie:
za: 6 (Ing. S. Babocký, Ing. J. Bulla, Vladimír Forgáč, Michal Pivarči, František Polák,
Ing. J. Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0



Uznesenie č. 186 /2021
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 30.4.2021
Návrhová komisia
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na  9. zasadnutí OZ konanom dňa 30.4.2021

prerokovalo

určenie návrhovej komisie a

volí 

členov návrhovej komisie : p. Ing. S. Babockého  a p. M. Pivarčiho z 9. zasadnutia OZ konaného
dňa 30.4.2021

Hlasovanie:
za: 6 (Ing. S. Babocký, Ing. J. Bulla, Vladimír Forgáč, Michal Pivarči, František Polák,
Ing. J. Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 187 /2021
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 30.4.2021
Schválenie programu zasadnutia
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na  9. zasadnutí OZ konanom dňa 30.4.2021

prerokovalo

schválenie programu zasadnutia a

schvaľuje

program zasadnutia OZ v pozmenenom poradí, t.j.:
- bod 6. Rôzne
- bod 4. Kontrola plnenia uznesení
- bod 5. Voľba hlavného kontrolóra obce Tesárske Mlyňany

Hlasovanie:
za: 6 (Ing. S. Babocký, Ing. J. Bulla, Vladimír Forgáč, Michal Pivarči, František Polák,
Ing. J. Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0



Uznesenie č. 188 /2021
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 30.4.2021
Zloženie volebnej komisie na voľbu hlavného kontrolóra
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na  9. zasadnutí OZ konanom dňa 30.4.2021

prerokovalo

zloženie volebnej komisie a 

volí
členov volebnej komisie v zložení Ing. S. Babocký, Ing. J. Bulla, V. Forgáč, M. Chlup, M. Pivarči,
F. Polák, M. Polák, Ing. J. Záhorský

Hlasovanie:
za: 8 (Ing. S. Babocký, Ing. J. Bulla, Vladimír Forgáč, M. Chlup, Michal Pivarči, František Polák,
M. Polák, Ing. J. Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 189 /2021
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 30.4.2021

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na  9. zasadnutí OZ konanom dňa 30.4.2021

berie na vedomie informáciu, že 
1. na voľbu hlavného kontrolóra sa prihlásil 1 kandidát
2. podmienky v zmysle zákona o obecnom zriadení splnil 1 kandidát

Uznesenie č. 190 /2021
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 30.4.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na  9. zasadnutí OZ konanom dňa 30.4.2021

volí
do funkcie hlavného kontrolóra p. Zuzanu Chrenovú s nástupom do pracovného pomeru
od 1.5.2021

Hlasovanie:
za: 8 (Ing. S. Babocký, Ing. J. Bulla, Vladimír Forgáč, M. Chlup, Michal Pivarči, František Polák,
M. Polák, Ing. J. Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0



Uznesenie č. 191 /2021
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 30.4.2021
Plat hlavného kontrolóra obce a funkčné obdobie hlavného kontrolóra
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na  9. zasadnutí OZ konanom dňa 30.4.2021

prerokovalo

plat hlavného kontrolóra obce, pracovný čas a funkčné obdobie hlavného kontrolóra

schvaľuje
-  plat  hlavného kontrolóra obce,  ktorý je  určený zákonom č.  369/1990 Z.z.  v znení  neskorších
predpisov paragraf 18c a
- 8 hodinový týždenný pracovný čas
- funkčné obdobie 6 rokov

Hlasovanie:
za: 8 (Ing. S. Babocký, Ing. J. Bulla, Vladimír Forgáč, M. Chlup, Michal Pivarči, František Polák,
M. Polák, Ing. J. Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Zapísala: Silvia Malá, dňa 30.4.2021 ……………………………

Overovatelia zápisnice:

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

Vladimír Forgáč……………………, dňa ……………………

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


