
Zápisnica
z 10. zasadnutia OZ v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 24.6.2021

Prítomní: podľa  priloženej prezenčnej listiny

Program:
1. Privítanie
2. Procedurálne záležitosti
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Správa audítora z individuálnej účtovnej závierky za rok 2020 (e-mailom)
6. Správa kontrolóra k záverečnému účtu (e-mailom)
7. Návrh záverečného účtu za rok 2020 (e-mailom)
8. Plán kontrolnej činnosti za II.polrok 2021 (e-mailom)
9. Návrh VZN č. 1/2021 o podmienkach prenájmu obecných bytov (e-mailom)
10. Opatrenia likvidácie BRO 
11. Žiadosť o odkúpenie predzáhradky p. Horvát (e-mailom)
12. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Spoločenstvo Bytovky (e-mailom)
13. Žiadosť o vyjadrenie k funkčnému využitiu parciel p. Ing. Vodný (e-mailom)
14. Žiadosť o odkúpenie RD a priľahlých parciel p. Vincent Sýkora
15. Virtuálny cintorín (e-mailom)
16. Urnová stena (e-mailom)
17. Rôzne
18. Interpelácie poslancov
19. Záver

K bodu 1:

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 Ing. Jozefa Záhorského.
Do návrhovej komisie navrhol p. poslanca Ing. Stanislava Babockého a p. poslanca Milana Poláka.
Hlasovanie za: 5 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, Vladimír Forgáč, Milan Polák a Ing.
Jozef Záhorský. 

Prišiel pán poslanec Marian Chlup.

K bodu 3: 
p. starosta – nakoľko prišli na obecné zastupiteľstvo zo Spoločenstva Bytovky, tak by sme mohli
presunúť bod 12 na začiatok rokovania a potom by sme pokračovali v poradí ako bolo na pozvánke.
Pán  starosta  dal  hlasovať  za  schválenie  programu  zasadnutia.Hlasovanie  za:  6  (Ing.  Stanislav
Babocký, Ing. Jozef Bulla, Vladimír Forgáč,  Marian Chlup, Milan Polák a Ing. Jozef Záhorský),
proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0.

K bodu 12:
p.  starosta  –  Spoločenstvo  Bytovka  si  podali  žiadosť  o  odkúpenie  pozemku,  materiál  bol
prerokovaný v stavebnej komisii dňa 16.6.2021 a komisia odporučila schváliť odpredaj pozemku po
presnom geometrickom zameraní za sumu 23 eur/m2. 
p. M. Polák – z akého dôvodu to chcete odkúpiť?



p.  Tóth  –  pozemok si  chceme vysporiadať,  dlhodobo sa  o to  staráme,  kosíme,  udržiavame to,
chceme to mať na poriadku
p. Šabík – zdá sa nám tá cena dosť vysoká, nebudeme tam stavať domy, zelene je tam málo, roky sa
o to staráme, tak sme prišli preto, či sa dá ešte niečo s cenou spraviť
p. starosta – môžeme to prejednať ešte v komisii
p. V. Forgáč – akú máte predstavu?
p. Šabík – jedná sa nám o súkromie, cenu Vám nevieme povedať, ale 23eur/m2 je pre nás dosť
p. starosta – ak páni poslanci súhlasia, tak dá sa zamerať pozemok geometrickým plánom, cenu
môžeme  ešte  raz  prekonzultovať  v  stavebnej  komisii,  páni  poslanci  máte  námietky  voči
predbežnému súhlasu?
p. Ing. Bulla – ja s tým problém nemám
p. Ing. Babocký – ja tiež nemám problém s tým
p. M. Polák – v septembri prejednáme tú cenu 
p. starosta – takže predbežný súhlas máte a v septembri sa prejedná v komisii  cena odpredaja

K bodu 4:
Pani kontrolórka informovala prítomných poslancov o plnení uznesení. 

K bodu 5:
p.  starosta  –  správa  audítora  z  individuálnej  účtovnej  závierky za  rok  2020 bola  prejednaná  v
komisii finančnej. OZ berie na vedomie Správu audítora z individuálnej účtovnej závierky za rok
2020.

K bodu 6:
p. starosta – správa kontrolóra k záverečnému účtu, tento materiál bol tiež prejednaný v komisii
finančnej. OZ berie na vedomie Správu kontrolóra k záverečnému účtu Obce Tesárske Mlyňany za
rok 2020.

K bodu 7:
p. starosta – návrh záverečného účtu bol prejednaný v komisii finančnej aj v stavebnej, komisie
odporučili schváliť záverečný účet.
p. Ing. Babocký – ja by som sa chcel zapojiť do tohto bodu, na strane 5, tretia zmena bola schválená
dňa  16.12.2020  vyjadrenie  súhlasu  z  dôvodu  pandémie  Covid,  takže  vyjadrenie  súhlasu
prostredníctvom emailu
p. Ing. Zlatňanská – áno to bolo vtedy, keď sme nemohli mať z pandemickej situácie zastupiteľstvo,
a prostredníctvom emailu ste mi zaslali súhlas, takže doplníme slovo elektronickou formou
p.  Ing.  Babocký  –  potom  ja  som  opomenul  aj  minulý  rok  čo  sa  týka  pohľadávok  dane  z
nehnuteľnosti o čosi klesli, ale za tie komunálne odpady sú tam nedoplatky v hodnote 10 000,- tisíc
p. Ing. Zlatňanská – ale boli zvýšené poplatky, musíš na to tak pozerať
p.  Ing.  Babocký  –  čo  sa  týka  kanalizácie,  raz  sme  sa  bavili  či  môže  byť  zverejnený  zoznam
neplatičov, raz sa to tu niekto pýtal, takže môže byť zverejnený zoznam podľa zákona 563 z roku
2009 Zákon o správe daní a paragraf 52 bod 2 môžu byť neplatiči zverejnení v prvom polroku
daného roka, ale musí byť ten daňový nedoplatok cez 160 eur. Možno aj toto je cesta, ako ten
nedoplatok získať späť. 
p. starosta – chcete sa vyjadriť ohľadom toho zverejnenia? Alebo sa to preberie na komisiách?
p. Forgáč – určite by nebolo na škodu to zverejniť.
Pán starosta dal hlasovať o záverečnom účte za rok 2020. Hlasovanie za: 6 (Ing. Stanislav Babocký,
Ing. Jozef Bulla, Vladimír Forgáč,  Marian Chlup, Milan Polák a Ing. Jozef Záhorský), proti: 0,
zdržal sa: 0, nehlasoval: 0.



K bodu 8: 
p. starosta – návrh plánu kontrolnej činnosti za druhý polrok 2021 prerokovaný v komisii finančnej,
ktorá odporučila schváliť plán kontrolnej činnosti za druhý polrok 2021. Pán starosta dal hlasovať.
Hlasovanie za: 6 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, Vladimír Forgáč,  Marian Chlup, Milan
Polák a Ing. Jozef Záhorský), proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0.

K bodu 9:
p. starosta – návrh VZN č. 1/2021 o podmienkach prenájmu obecných bytov bol prepracovaný na
základe  vykonanej  kontroly  Okresným  úradom  Nitra,  odbor  bytová  politika.  Materiál  bol
prerokovaný v komisii finančnej, kde mal pozitívne pripomienky pán Ing. Záhorský, následne boli
slečnou Behúlovou zapracované. 
p. Ing. Záhorský – ja mám jednu pripomienku, paragraf 6 zánik nájmu, tam máme dve výpovedné
doby, jedna je kedy dáva nájomca výpoveď a druhá keď dáva obec výpoveď. Pod 5 keď tam máme
tak sa nám to bije s bodom 3, takže by to malo platiť pod bod 4. Takže buď treba bod 5 vyškrtnúť,
alebo dať, že výpovedná doba v prípade písomnej výpovede zo strany obce je 3 mesiace. 
Pán starosta dal hlasovať. Hlasovanie za: 6 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, Vladimír
Forgáč,  Marian Chlup, Milan Polák a Ing. Jozef Záhorský), proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0.

K bodu 10:
p. starosta – každé zastupiteľstvo riešime túto situáciu čo sa týka biologicky- rozložiteľného odpadu
a celkovo odpadového hospodárstva. Ako viete máme podaný už druhý krát projekt na získanie
dotácie  pre  zakúpenie  kompostérov.  Z  enviromentálneho  fondu  si  vyžiadali  v  mesiaci  február
doplnenia do žiadosti, tak pevne veríme, že výsledok bude pozitívny. Z inšpekcie nám povedali, že
máme dve možnosti, buď zabezpečenie kompostérov pre každú domácnosť, alebo zbernej nádoby
na BRO. Takže musíme zaujať stanovisko čo v prípade, že nedostaneme dotáciu na kompostéry.
p. Ing. Babocký – pri kompostéroch by to bola jednorázová investícia a pri zberných nádobách by
sme museli zabezpečiť pravidelný zvoz
p. Ing. Záhorský – a ako je to nastavené v tom projekte, že u koho sa bude zakupovať? 
p. starosta – tam bude verejné obstarávanie
p. Forgáč – a musí ten kompostér aj mať určité parametre?
p. starosta – áno musí to byť certifikovaný výrobok 
p. Ing. Záhorský – mohlo by sa teda začať s verejným obstarávaním a oni nám budú refundovať
náklady?
p. starosta – projekt bol podávaný pred rokom, musíme to prezistiť ako sú nastavené podmienky v
projekte. Takže dávam hlasovať o uskutočnenie verejného obstarávania na zakúpenie komposterov
v dostatočnom množstve pre každú domácnosť v Obci Tesárske Mlyňany. Pán starosta dal hlasovať.
Hlasovanie za: 5 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla,  Marian Chlup, Milan Polák a Ing. Jozef
Záhorský), proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 1 (Vladimír Forgáč).

K bodu 11:
p. starosta – v komisii sme prejednávali žiadosť pána Horváta, nemá aktuálny geometrický plán,
podal si žiadosť o odkúpenie predzáhradky. Komisia odporučila odpredaj, ale po presnom zameraní
geometrickým plánom. 

K bodu 13:
p. starosta – pán Šútor dávam Vám slovo asi sa chcete vyjadriť k zámeru pozemkov
p. Šútor – prišiel som, aby som vedel, čo sa schválilo, kúpil som parcelu vedľa a chcem vedieť čo sa
tam plánuje stavať
p. Ing. Babocký – on má uvedené v žiadosti, že má aj iné záujmy s pozemkami
p. starosta – my schválime, alebo neschválime uznesením iba na investičnú bytovú výstavbu, čo sa
týka inej činnosti, nemôžu porušovať susedné pozemky.



Ing. Bulla – treba presne zadefinovať akú výstavbu schválime, či to bude prízemný dom, jedno
podlažný dom atď.
p. starosta – do uznesenia napíšeme že parcely sú vhodné na IBV ale za podmienky napojenia
inžinierskych sietí z Hlavnej ulice ako sme spomínali na komisii a môže sa jednať iba o výstavbu
prízemných  rodinných  domov,  maximálne  s  jedným  podlažím.  Pán  starosta  dal  hlasovať.
Hlasovanie za: 6 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, Vladimír Forgáč,  Marian Chlup, Milan
Polák a Ing. Jozef Záhorský), proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0.

K bodu 14:
p. starosta – žiadosť pána Sýkoru, bola prejednaná v komisii, ako viete ponúkol nám sumu 15000,-
eur
p. Forgáč – nehnuteľnosti idú stále hore
p. M. Polák – dohodli sme sa na komisii, že sa mu to odpredá za nadobúdajúcu cenu, za ktorú to
obec kúpila
p. starosta – takže bez hlasovania dávame predbežný súhlas k odpredaju za nadobúdajúcu cenu, za
ktorú sme to kúpili

K bodu 15:
p.  starosta  –  virtuálny  cintorín  sme  prebrali  na  komisiách,  boli  by  osadené  tabule  kde  by  bol
označený každý hrob. Je to veľmi dobré aj pre orientáciu ale aj pre nás, nakoľko vždy musíme ísť
na cintorín, v prípade, že niekto zomrie a hľadajú sa nové miesta. Založením virtuálneho cintorína
by vznikla aj prehľadnosť miest.
p. Ing. Záhorský – ak by sme šli do toho, tak by bolo dobré aby boli zakreslené  aj chodníky, cesta
p. starosta – určite áno, poviem mu nech zašle pracovnú verziu, preberieme to následne v komisii
a poviete, či je to v poriadku, alebo tam treba niečo ešte zapracovať
p. Ing. Záhorský – lebo môže sa stať, že nebudeme mať plán a potom sa niekto spýtať o miesto,
povieme, že môžete vykopať a nakoniec zistíme, že tu mohol byť chodník
p. Ing. Bulla – aj príchod pre autá
p. Ing. Záhorský – keď sa niekto tomu venuje, tak môže povedať, že tu by bol dobrý chodník , aby
sa dalo dostať všade
p. starosta – v prvom rade musí zakresliť hroby a podľa toho môžeme isť ďalej
p. Ing. Bulla – nápad je to veľmi dobrý a aj do budúcna
p. Forgáč – ale bude musieť prebehnúť aj aktualizácia
p. Ing. Babocký – bolo by dobré aby bol zaškolený pracovník obecného úradu, ktorý tam aj bude
vkladať fotky
Pán starosta dal hlasovať. Hlasovanie za: 6 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, Vladimír
Forgáč,  Marian Chlup, Milan Polák a Ing. Jozef Záhorský), proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0.

K bodu 16:
p. starosta - na základe ponuky kamenárstva zo Zlatých Moraviec, ktorú sme dostali, tak som Vám
podsunul túto ponuku na vybudovanie urnových stien od pána Cibiriho. Myslím si, že kremácie
neboli tak časté, teraz vidno, že už ich pribúda, myslím si , že by to ľudom veľmi pomohlo keď
nečakane má človek túto  smutnú udalosť,  tak  by to  mal  zabezpečené a len  u kamenárov by si
zabezpečil vytesanie mena na urnový hrob a zaplatí si poplatok na obecnom úrade, za urnový hrob. 
p. Ing. Bulla – chcem sa spýtať, čo dal tú cenovú ponuku pán Cibira, to sú štandardné rozmery  tých
vnútorných rozmerov, alebo koľko urnien sa tam zmestí?
p. starosta – vieme požiadať o bližšiu špecifikáciu
p. Ing. Bulla – či je tam nejaký rozdiel, či sa tam dajú uložiť iba dve alebo štyri urny na popol. 
p. Ing. Záhorský – a aj máme predstavu, kde by tá stena bola?
p. starosta – ja poprosím  pána Cibiriho, aby prišiel na cintoríny a bolo by dobré určiť priestor na
to ,alebo variantné riešenie



p. Ing. Záhorský – bolo by dobré to dať pri vchod
p. Ing. Bulla – potom by bolo dobré tam umiestniť aj lavičky, aby tí ľudia mali kde aj posedieť, aby
to bolo jednoducho dôstojné miesto
p. M. Polák – v Nitre to majú tiež, je to veľmi pekné. Môže dať aj nejakú ponuku, alebo viacero
návrhov, nejakú vizualizáciu
p. M. Chlup – ale je to naozaj dobrý nápad
p. Forgáč – áno myšlienka je to veľmi dobrá
Pán starosta dal hlasovať. Hlasovanie za: 6 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, Vladimír
Forgáč,  Marian Chlup, Milan Polák a Ing. Jozef Záhorský), proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0.

Rôzne:

a)
p. starosta – rád by som Vás informoval o aktivitách čo sa týka Podlužia, dali sme pripraviť kúpno-
predajnú zmluvu na základe vypracovaného geometrického plánu, ktorý začal od pána Solčianskeho
po pani Zelenkovú. Boli tam zamerané jednotlivé úseky záhrad. Na základe toho bola vypracovaná
kúpno-predajná zmluva kde sme zakotvili predajnú cenu euro, pretože to bolo v pôvodnej zmluve
nastavené tak.  V zmluve je 13 účastníkov, a obecné zastupiteľsvo musí uznesením schváliť túto
zmluvu,  že  môže  k takémuto  prevodu  prísť.  Znovu  tam  nastali  zmeny,  je  tam  zmenené  aj
vlastníctvo. a vieme o dvoch vlastníkoch pozemkov, že nesúhlasia s tou cestou. Bez podpisu týchto
ľudí sa ďalej nedostaneme. 
p. Fogáč – rozprával som sa z Čikelom Tomášom, spomínal, že komunikoval  s tebou
p. starosta – áno chcel som k tomu neskôr prejsť, on navrhoval ako je spodná cesta Športová či by
nebolo možné pokračovať výstavbu cesty z tadiaľ, že by bola predĺžená, je to vo vlastníctve SPF
a pokiaľ  je  to   ich  vlastníctve,  tak  nemôžeme len  tak  povedať,  že  môžete  tam stavať.  Je  tam
potrebné dotiahnuť aj siete.
p. M. Polák – siete to je zložitá vec
p. Forgáč – treba to prezistiť či by to bolo možné
p.  M.  Polák  – poviem príklad,  naša spoločnosť vybavuje  novú žiadosť,  kde chce  mať viacero
odberateľov a oni musia byť majitelia pozemku, kde musí podať každý majiteľ žiadosť za seba,
minimálne ich musí byť  šesť  a až potom tam oni dajú trafo 
p. Forgáč – určite to musí byť aj opodstatnené, keď tam má byť postavených 5 domov, tak určite to
nieje pre nich zaujímavé, ale keď ten dopyt bude väčší tak aj pre nich je to potom zaujímavejšie
p.  M. Polák  – tam ide jedna spoločná  žiadosť,  že  tam bude určitý  počet  domov oni  si  potom
vypočítajú ističe, že či to má zmysel
p. starosta – môžem dať hlasovať k tomuto bodu ohľadom Podlužia? Pán starosta dal hlasovať.
Hlasovanie za: 6 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, Vladimír Forgáč,  Marian Chlup, Milan
Polák a Ing. Jozef Záhorský), proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0.

b)
p. starosta – chcem Vás informovať ohľadom odpredaja pozemku pri pálenici, stavebná komisia
odporučila cenu 28 eur/m2. Im sa to zdalo veľa, povedali, či by sa to nedalo prehodnotiť ešte. Jedná
sa približne o 13 árov. Podstatné je aby zostalo po presnom zameraní geometrickým plánom  12
metrov  od  slečny  Drgoňovej  a aby  sa  ponechal  komfortný  objazd  Žitavy.  Potom budeme mať
presnú špecifikáciu  plochy.  Teraz  sa  nám jedná  o predbežný  súhlas  či  môžeme poskytnúť,  bez
hlasovania.
p. M. Polák – áno
p.  starosta  –  takže  prichystáme  všetko  na  nastávajúce  obecné  zastupiteľstvo  aj  s presným
zameraním.



c)
p. starosta – na komisiách sme prejednali zriadenie bytovej komisie, jedná sa o tom, že by ste sa
mohli  oboznámiť s poradovníkom, bolo by dobré aby tá  bytová komisia  z času na čas zasadla.
Takže koho z Vás môžeme dať do bytovej komisie.
p. Ing. Záhorský – malo by nás byť 5, nie?
p. starosta – áno
p. Ing. Záhorský – môžeme dať tu prítomných poslancov
p. Forgáč – ja nemám záujem o túto funkciu
p. starosta – takže p. Ing. Bulla, p. Ing. Babocký, p. M.Polák,  p. Chlup, p. Ing. Záhorský. Pán
starosta dal hlasovať. Hlasovanie za: 6 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, Vladimír Forgáč,
Marian Chlup, Milan Polák a Ing. Jozef Záhorský), proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0.

d)
p.  starosta  –  už  dávnejšie  sme  riešili  pozemok  slečny  Drgoňovej,  ktorý  už  bol  predbežne
odsúhlasený na zastupiteľstve. Chcela by si dorovnať parcelu, ona už má vypracovaný geometrický
plán a má tam zohľadnené, to čo sa odoberie obci , tak dá so svojho. Ona tam nechce mať odskok,
chce  mať  rovný  plot.  Oni  mali  predloženú  žiadosť  ešte  v roku  2017.Súhlasíte  so  zámennou
zmluvou?
p. Ing. Záhorský – ja s tým problém nemám
p.M. Polák – áno

e)
p.  starosta  –  máme  tu  požiadavku  od  firmy  Hydroservice,  čistia  kanalizácie  a s prvotných
informácií, plocha ktorá je pri Základnej škole, tam oni tam chcú povolenie na zriadenie likvidácie
odpadu.
p. Ing. Záhorský – komu patrí tá plocha?
p. Ing. Bulla – pánovi Havranovi
p. M. Polák – a aká likvidácia odpadu?
p. starosta – aj nebezpečného
p. Ing. Bulla – to je pri Základnej škole, to nie
p. M. Polák – určite nie
p. Bulla – chcem sa spýtať, koncom augusta bude rodičovské združenie v škôlke, určite sa ma budú
pýtať  ako poslanca  na to  parkovisko.  Oboznámil  som ich,  že  sa  začalo  čistenie  toho priestoru
minulé prázdniny, že pani učiteľky budú parkovať vzadu v priestore materskej školy. Kedy bude
parkovanie dokončené, aby som im vedel dať adekvátnu odpoveď. 
p.  starosta  –  teraz  sa  tam  zakopala  kanalizačná  trubka,  išlo  o to  aby  sme  nerozbíjali  potom
parkovisko. Trošku to ľahne, nakoľko to robili pred tromi týždňami a bude sa pokračovať s prácami
na parkovisku.
p. Ing. Bulla – a akým spôsobom  sa bude realizovať to parkovisko?  Bude tam makadam?
p. starosta – určite tam bude makadam, suchý betón a dlažba.
p. Ing. Bulla – je pochopiteľné, že sa tam stavajú domy, tak aj uloženie sietí trvá určitý čas, ale bude
dobré povedať rodičom, že ešte určitý čas to potrvá,  nakoľko tam prebieha realizácia výstavby
domov, ale za tou škôlkou čo by malo byť vyhradené pre učiteľky a pre pani kuchárky, že by sme
aspoň to spevnili tým makadamom, pretože už aj tie štyri autá pomôžu, keď budú odparkované
vzadu.
p. starosta – ak by sa na to chytila aj nejaká partia z obce, tak pri tých dlažobných prácach by urobili
chodník k tej materskej škole, vznikla tam tá bránka, ale keď je napršané tak je tam blato. Nejaký
chodník by bol dobrý vzdadu za škôlkou, ako sú preliezky.
P. Ing. Bulla – dobre, tak kedy asi to bude reálne?
p. starosta – dokončí sa hasičská zbrojnica, tam sa robili podlahy lieval sa nivelak, bola tam ešte
dosť veľká vlhkosť ešte
p. Ing. Bulla – od nového školského roka to bude?



p. starosta – myslím si, že áno
p. Ing. Záhorský – k tým kompostérom sa chcem spýtať, tam musíme spraviť aj prieskum či ich
každý potrebuje?
p.  starosta  –  áno  inšpekcia  povedala,  že  musíme  zabezpečiť  sto  percentnú  kompostovateľnosť
v obci
p. Ing. Záhorský – ale niekto môže mať aj doma
p.  starosta  –  vtedy  musíme  dať  podpísať  čestným  prehlásením,  že  majú  doma  svoj  vlastný
kompostér a mali by sme ho aj fyzicky vidieť
p.  Ing.  Záhorský  –  ide  mi  o to,  či  by  to  nebolo  dobré  rozfázovať,  načo  budeme  kupovať  do
domácnosti, keď už kompostér majú
p. M. Polák – my si môžeme aj vyžiadať určitú finančnú čiastku za kompostér?
p. starosta – nie, ale môžeme to premietnuť do poplatkov
p. Ing. Záhorský – a kebyže to spravíme tak, že by sme rozdelili ľudí, ktorí kompostér majú tak
nezvýšime poplatok a tí ktorí chcú tak sa im zvýši poplatok
p. starosta – my nemôžeme žiadať za kompostér poplatok
p. Ing. Záhorský – nie za kompostér, ale zvýši sa mu poplatok, budeme musieť upraviť VZN 
p. starosta – tak toto musíme preveriť na inšpekcii
p. Ing. Babocký – zatiaľ má to tendenciu znižovania, čím viac separuješ, tým máš menší poplatok
p. starosta –ale pred rokom stúplo skládkové, darmo sa snažíme
p. Ing. Babocký – ja mám ešte jednu pripomienku, plot pri Základnej škole, nestál málo peňazí, tam
by sa mali dať striešky na ten plot
p. starosta – dorobí sa bufet a spravia sa aj striešky na plot
p. Forgáč – ja by som mal pripomienku, aby sa mohli spraviť wc na cintorínoch
p. starosta – môžeme si dať stretnutie a pozrieme to. 

Pán starosta poďakoval prítomným poslancom a ukončil zasadnutie. 

Uznesenie č. 192 /2021
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 24.6.2021
Určenie zapisovateľky
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na  10. zasadnutí OZ konanom dňa 24.6.2021

prerokovalo

určenie zapisovateľky a 

berie na vedomie
že Silvia Malá bola určená za zapisovateľku zápisnice na 10. zasadnutí OZ konanom 
dňa 24.6.2021

Hlasovanie:
za: 5 (Ing. S. Babocký, Ing. J. Bulla, Vladimír Forgáč, Milan Polák, Ing. J. Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0



Uznesenie č. 193 /2021
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 24.6.2021

Overovatelia zápisnice
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na  10. zasadnutí OZ konanom dňa 24.6.2021

prerokovalo

určenie overovateľov zápisnice a

berie na vedomie 

overovateľov zápisnice : p. Ing. J. Bullu a p. Ing. J. Záhorského z 10. zasadnutia OZ konaného 
dňa 24.6.2021

Hlasovanie:
za: 5 (Ing. S. Babocký, Ing. J. Bulla, Vladimír Forgáč, Milan Polák, Ing. J. Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

 
                                                              Uznesenie č. 194 /2021

z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch
zo dňa 24.6.2021

Návrhová komisia
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na  10. zasadnutí OZ konanom dňa 24.6.2021
prerokovalo

určenie návrhovej komisie a

volí 

členov návrhovej komisie : p. Ing. S. Babockého  a p. M. Poláka z 10. zasadnutia OZ konaného 
dňa 24.6.2021

Hlasovanie:
za: 5 (Ing. S. Babocký, Ing. J. Bulla, Vladimír Forgáč, Milan Polák, Ing. J. Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 195 /2021
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 24.6.2021
Schválenie programu zasadnutia
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na  10. zasadnutí OZ konanom dňa 24.6.2021
prerokovalo



schválenie programu zasadnutia a

schvaľuje

program zasadnutia OZ v pozmenenom poradí, t.j.:

12. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Spoločenstvo Bytovky 
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Správa audítora z individuálnej účtovnej závierky za rok 2020 
6. Správa kontrolóra k záverečnému účtu 
7. Návrh záverečného účtu za rok 2020 
8. Plán kontrolnej činnosti za II.polrok 2021 
9. Návrh VZN č. 1/2021 o podmienkach prenájmu obecných bytov 
10. Opatrenia likvidácie BRO 
11. Žiadosť o odkúpenie predzáhradky p. Horvát 
12. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Spoločenstvo Bytovky 
13. Žiadosť o vyjadrenie k funkčnému využitiu parciel p. Ing. Vodný 
14. Žiadosť o odkúpenie RD a priľahlých parciel p. Vincent Sýkora
15. Virtuálny cintorín 
16. Urnová stena 
17. Rôzne
18. Interpelácie poslancov
19. Záver

Hlasovanie:
za: 6 (Ing. S. Babocký, Ing. J. Bulla, Vladimír Forgáč, Marian Chlup, Milan Polák, 
Ing. J. Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 196 /2021
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 24.6.2021
Správa audítora z individuálnej účtovnej závierky za rok 2020
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na  10. zasadnutí OZ konanom dňa 24.6.2021

prerokovalo

správa audítora z individuálnej účtovnej závierky za rok 2020 a

berie na vedomie

správa audítora z individuálnej účtovnej závierky za rok 2020



Uznesenie č. 197/2021
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 24.6.2021
Správa kontrolóra k záverečnému účtu obce Tesárske Mlyňany za rok 2020
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na  10. zasadnutí OZ konanom dňa 24.6.2021

prerokovalo

správa kontrolóra k záverečnému účtu obce Tesárske Mlyňany za rok 2020 a

berie na vedomie

správa kontrolóra k záverečnému účtu obce Tesárske Mlyňany za rok 2020 

Uznesenie č. 198/2021
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 24.6.2021
Návrh záverečného účtu za rok 2020
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na  10. zasadnutí OZ konanom dňa 24.6.2021

prerokovalo

návrh záverečného účtu za rok 2020 a 

A) berie na vedomie 
1. výsledok hospodárenia vyčíslený podľa § 10 odst. 3. písm a, b, c, zák. č. 583/2004 Z. z. v sume
162 611,10 EUR, výsledok hospodárenia vyčíslený z podvojného účtovníctva ako rozdiel nákladov
a výnosov vo výške – 56 746,14 eur. 

2. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu Obce Tesárske Mlyňany za rok 2020

B) schvaľuje 
1.  Záverečný  účet  obce  Tesárske  Mlyňany  za  rok  2020  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 – 102 477,67 eur

3. Vratku finančných prostriedkov do rezervného fondu vo výške 158 747,30 eur

Hlasovanie:
za: 6 (Ing. S. Babocký, Ing. J. Bulla, Vladimír Forgáč, Marian Chlup, Milan Polák, 
Ing. J. Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

                                                                                          



Uznesenie č. 199/2021
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 24.6.2021
Návrh plánu kontrolnej činnosti za II. polrok 2021
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na  10. zasadnutí OZ konanom dňa 24.6.2021

prerokovalo

návrh plánu kontrolnej činnosti za II. polrok 2021 a 

schvaľuje
plán kontrolnej činnosti za II. polrok 2021

Hlasovanie:
za: 6 (Ing. S. Babocký, Ing. J. Bulla, Vladimír Forgáč, Marian Chlup, Milan Polák, 
Ing. J. Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 200/2021
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 24.6.2021
Návrh VZN č.1/2021 o podmienkach prenájmu obecných bytov
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na  10. zasadnutí OZ konanom dňa 24.6.2021

prerokovalo

návrh VZN č.1/2021 o podmienkach prenájmu obecných bytov a

schvaľuje

VZN č.1/2021 o podmienkach prenájmu obecných bytov

Hlasovanie:
za: 6 (Ing. S. Babocký, Ing. J. Bulla, Vladimír Forgáč, Marian Chlup, Milan Polák, 
Ing. J. Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 201/2021
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 24.6.2021
Opatrenia likvidácie BRO v Obci Tesárske Mlyňany
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na  10. zasadnutí OZ konanom dňa 24.6.2021
prerokovalo



opatrenia likvidácie BRO v Obci Tesárske Mlyňany a 

schvaľuje

uskutočnenie  verejného  obstarávania  na  zakúpenie  potrebných  kompostérov  v  dostatočnom
množstve pre každú domácnosť v Obci Tesárske Mlyňany.

Hlasovanie:
za: 5 (Ing. S. Babocký, Ing. J. Bulla, Marian Chlup, Milan Polák, Ing. J. Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (Vladimír Forgáč)
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 202/2021
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

                                                                 zo dňa 24.6.2021
Žiadosť o vyjadrenie k funkčnému využitiu parciel Ing. Vodný Juraj, bytom Š. Moysesa
274, Tesárske Mlyňany
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na  10. zasadnutí OZ konanom dňa 24.6.2021

prerokovalo
 
žiadosť o vyjadrenie k funkčnému využitiu parciel vhodných pre individuálnu bytovú výstavbu a

schvaľuje

využitie :
- parciel registra „C“ KN č. 1021/4, 1020/1, 1020/2, 1021/1, 1021/5, k.ú. Tesáre nad Žitavou,
Obec Tesárske Mlyňany a
- parciel registra „E“ 1022/1, 1022/2, 1023, 1025, k.ú. Tesáre nad Žitavou, Obec Tesárske Mlyňany
 ako parciel vhodných pre individuálnu bytovú výstavbu za podmienky napojenia inžinierských sietí
z Hlavnej ulice a výstavby iba prízemných rodinných domov, maximálne s jedným nadzemným
podlažím. 

Hlasovanie:
za: 6 (Ing. S. Babocký, Ing. J. Bulla, Vladimír Forgáč, Marian Chlup, Milan Polák, 
Ing. J. Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 203/2021
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

                                                                zo dňa 24.6.2021
Zriadenie virtuálneho cintorína v Obci Tesárske Mlyňany
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na  10. zasadnutí OZ konanom dňa 24.6.2021

prerokovalo

zriadenie virtuálneho cintorína v časti Mlyňany a v časti Tesáre a 



schvaľuje

digitálnu pasportizáciu miestnych cintorínov v časti Mlyňany a v časti Tesáre a vedenia evidencie
online na portáli virtuálnych cintorínov

Hlasovanie:
za: 6 (Ing. S. Babocký, Ing. J. Bulla, Vladimír Forgáč, Marian Chlup, Milan Polák, 
Ing. J. Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval:0

Uznesenie č. 204/2021
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

                                                                zo dňa 24.6.2021
Zriadenie urnových stien na cintorínoch v časti Mlyňany a v časti Tesáre
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na  10. zasadnutí OZ konanom dňa 24.6.2021

prerokovalo

zriadenie urnových stien na cintorínoch v časti Mlyňany a v časti Tesáre a 

schvaľuje

zriadenie urnových stien na cintorínoch v časti Mlyňany a v časti Tesáre

Hlasovanie:
za: 6 (Ing. S. Babocký, Ing. J. Bulla, Vladimír Forgáč, Marian Chlup, Milan Polák, 
Ing. J. Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 205/2021
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

                                                                zo dňa 24.6.2021
Kúpna zmluva - „Podlužie“
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na  10. zasadnutí OZ konanom dňa 24.6.2021

prerokovalo

návrh  kúpnu  zmluvu  číslo  01/2021  na  odkúpenie  nehnuteľnosti,  ktoré  sú  potrebné  za  účelom
vybudovania  prístupovej  komunikácie  k   pozemkom  v  lokalite  „Podlužie“,  v  Obci  Tesárske
Mlyňany, k.ú. Mlyňany. Podľa vytvoreného GP č. 105057/2019 vyhotoveným Antonom Grunnerom
– geodetom za GEO-PRE, s.r.o. dňa 25.11.2020, úradne overeným dňa 9.12.2020 pod č. 719/2020
Ing. Petrom Čúzym a 

schvaľuje



kúpnu zmluvu číslo 01/2021 na odkúpenie nehnuteľnosti, ktoré sú potrebné za účelom vybudovania
prístupovej komunikácie k  pozemkom v lokalite „Podlužie“, v Obci Tesárske Mlyňany, 
k.ú.  Mlyňany.  Podľa  vytvoreného  GP  č.  105057/2019  vyhotoveným  Antonom  Grunnerom  –
geodetom za GEO-PRE, s.r.o. dňa 25.11.2020, úradne overeným dňa 9.12.2020 pod č. 719/2020
Ing. Petrom Čúzym.

Hlasovanie:
za: 6 (Ing. S. Babocký, Ing. J. Bulla, Vladimír Forgáč, Marian Chlup, Milan Polák, 
Ing. J. Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 206/2021
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

                                                                zo dňa 24.6.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na  10. zasadnutí OZ konanom dňa 24.6.2021

zriaďuje 

A)

Bytovú komisiu a 

B) 

volí členov : - Ing. Jozefa Záhorského
                     - Mariana Chlupa
                     - Ing. Stanislava Babockého
                     - Milana Poláka
                     - Ing. Jozefa Bullu

Hlasovanie:
za: 6 (Ing. S. Babocký, Ing. J. Bulla, Vladimír Forgáč, Marian Chlup, Milan Polák, 
Ing. J. Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Zapísala: 

Silvia Malá, dňa 24.6.2021…………………………..

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

Ing. Jozef Záhorský………………………, dňa ……………………….

                                                                                                            Ing. Štefan Valkovič
                                                                                                                   starosta obce


