
Zápisnica
z 11. zasadnutia OZ v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 23.9.2021

Prítomní: podľa  priloženej prezenčnej listiny

1. Privítanie
2. Procedurálne záležitosti
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Konsolidovaná výročná správa obce Tesárske Mlyňany (zverejnená na stránke obce)
6. Správa o plnení úloh KPSS obce Tesárske Mlyňany za rok 2020
7. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Tesárske Mlyňany na roky 2021-2030
8. Žiadosť o odkúpenie pozemku pani Dominika Bencová
9. Žiadosť o vyjadrenie k zámeru stavebnej činnosti pani Pániková Marta
10. Žiadosť o vyjadrenie k využitiu pozemkov pán Jaroslav Čikel
11. Žiadosť o odkúpenie pozemku Štefan Mikle s manželkou
12. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku pán Podhora – doplnenie
13. Rôzne (žiadosť p. Minár Martin, Žiadosť o vybudovanie chodníka)
14. Interpelácie poslancov
15. 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  Vladimíra  Forgáča  a  p.  poslanca  Ing.  Jozefa
Záhorského. Do návrhovej komisie navrhol p. poslanca Ing. Stanislava Babockého a p. poslanca
Ing.  Jozefa  Bullu.   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: 
p. starosta – nakoľko prišli na obecné zastupiteľstvo zo Spoločenstva Bytovky, tak by sme im mohli
dať slovo hneď po bode štyri a potom by sme pokračovali v poradí ako bolo na pozvánke.
Pán starosta  dal  hlasovať  za  schválenie  programu 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:
Pani kontrolórka informovala prítomných poslancov o plnení uznesení. 

pán starosta – naposledy sme sa dohodli na zastupiteľstve, nakoľko ste mali námietku na návrh
našej ceny za odpredaj, ktorá bola stanovená komisiou na 23 eur/m2, tak z našej strany je ochota
jednať ďalej,  dohodli  sme sa na komisii,  že cenu ponížime na 20 eur/m2.   Dávam teraz slovo
zastupiteľstvu zo Spoločenstva Bytovky. 
p. Šabík – je to veľmi veľa, pozerali sme si bývalé uznesenia a tam máte odpredaj za 6 eur/m2.
Suma 20 eur/m2 je pre nás neprijateľná. Chceli by sme len dôvod od Vás, prečo nám dávate sumu
20 eur/m2.
p. Danko – predzáhradky sme predávali za 6 eur/m2, potom sme cenu navýšili 



p.  Ing.  Záhorský –  my máme hranicu,  ktorú  sme stanovili  uznesením.  Predávame teraz  po  28
eur/m2, 23 eur/m2. Treba spraviť znalecký posudok.
Ing. Bulla – akú máte vlastne predstavu?
p. Šabík – maximálne 10 eur/m2
p. M. Polák – obec hovorí o 20 eur/m2, vy o 10 eur/m2, takže kompromis 15 eur/m2 ?
p. Forgáč – dajme to ohodnotiť a od toho sa odrazíme
p. Danko – a kde sme predávali za 6 eur ?
p. starosta – aj pani Bencovej sme teraz schválili odpredaj za 10 eur/m2, dohodli sme sa, že za 6 eur
už predávať nebudeme
p. Šabík – my to máme tiež vedené ako nádvorie, jedná sa nám o naše súkromie, ten dvor kosíme,
upravujeme, čistíme.
p. Chlup – ak nemajú súkromie, tak by sme ich mali pochopiť
p. M. Polák – neviem teda, predáme im to za 10 eur/m2 ?
p. Ing. Záhorský – ak niečo predáme, tak za to aj niečo kúpme, napríklad vysporiadanie pozemkov
p. starosta – dohodli sme sa na vybudovaní parkoviska pri základnej škole, tak peniaze by sa mohli
použiť aj tam
p. Ing. Babocký – ja súhlasím s Jojoj, mohlo by sa vysporiadať multifunkčné ihrisko 
p. M. Polák – parkovisko pri škole je prvoradé
p. Ing. Bulla – ja som tiež za parkovisko pri základnej škole
p.  Ing.  Záhorský – aj  ja  som za  parkovisko pri  škole,  ale  už  roky hovorím o vysporiadaní  sa
niektorých pozemkov
p. starosta – mali sme výmenu pozemku ornej pôdy od pána Meňharta, potom výmena pri hasičskej
zbrojnici, môžeme to prebrať v komisii čo sa týka multifunkčného ihriska
p. starosta – dávam hlasovať za odpredaj za sumu 10 eur/m2.  Hlasovanie za: 5 (Ing. Stanislav
Babocký, Ing. Jozef Bulla, Miloš Danko, Marian Chlup, Milan Polák ). Proti: 0, zdržal sa: 
2 ( Vladimír Forgáč, Ing. Jozef Záhorský), nehlasoval: 0.

K bodu 5:
p. starosta -  Konsolidovaná výročná správa obce Tesárske Mlyňany bola zverejnená na stránke
obce. Neboli žiadne pripomienky k nej. Pán starosta dal hlasovať. 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 6:
p. starosta - Správa o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Tesárske Mlyňany za
rok 2020 bola prejednaná v komisii stavebnej dňa 8.9.2021 a komisia odporučila schváliť správu o
plnení  úloh  Komunitného  plánu  sociálnych  služieb  obce  Tesárske  Mlyňany.  Pán  starosta  dal
hlasovať.  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 7:
p. starosta – návrh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Tesárske Mlyňany na roky 2021-
2030, ktorý bol tiež prejednaný v komisii stavebnej a komisia odporučila schváliť Komunitný plán
sociálnych služieb obce Tesárske Mlyňany na roky 2021-2030. 
p.  Ing.  Babocký – ja by som mal pripomienky,  na strane 2.  1.  obyvateľstvo v tabuľke nesedia
percentá, muži tam nemajú percentá vyčíslené a strana 2.3. tam je kultúra, šport, zdravotníctvo a že
sú  spoločenské  organizácie  tam je  futbalový  klub FC Tesárske  Mlyňany,  tak  to  je  neaktuálne,
doplniť Jednotu dôchodcov, multifunkčné ihrisko. Aby sa to tak zaktualizovalo.
Poprosím o zapracovanie pripomienok a zároveň vás prosím o hlasovanie za tento návrh 
s pripomienkami pána Ing. Babockého.  Pán starosta dal hlasovať.
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 8:
p.  starosta  –  žiadosť  slečny  Bencovej  bola  prejednaná  v  komisii  stavebnej,  ktorá  odporučila
odpredaj  za  sumu  10  eur/m2,  nakoľko  sa  o  pozemok  dlhodobo  stará,  udržiava  ho  kosením a
úpravami. Pozemok sa nachádza v ich oplotenom dvore. Komisia odporučila schváliť žiadosť ako
prípad  hodný  osobitného  zreteľa.  Pán  starosta  dal  hlasovať.  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.  Pán starosta  dal  následne hlasovať  o odpredaj
parcely. 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 9:
p. starosta – žiadosť pani Pánikovej Marty bola tiež prejednaná v komisii stavebnej dňa 8.9.2021,
následne sme ich požiadali o doplnenie zakreslenia, ktoré nám zaslali. Komisia odporučila žiadosť
schváliť so zakotvením do uznesenia dotiahnutia inžinierskych sietí z Hlavnej ulice. Pán starosta dal
hlasovať.  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 10:
p. starosta – ide o podobnú žiadosť ako podala pani Pániková, pán Čikel tiež žiada o vyjadrenie sa k
investičnej bytovej výstavbe.  Nie sú tam siete, je tam perspektíva osvetlenia.
p. Čikel – sme si vedomí že je tam pás pozemku vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu.
Jedine čo máme v rukách, tak od pána Behula siete. 
p. starosta –  komisia stavebná odporučila žiadosť schváliť, ale tiež so zakotvením do uznesenia
ohľadom pripojenia sietí z Hlavnej ulice, v prípade jednania so Slovenským pozemkovým fondom z
existujúcich  bodov.  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 11:
p. starosta – žiadosť pána Mikleho sme už prejednávali viac krát. Komisia odporučila odpredaj za
28 eur/m2 s tým, že požiadal pán Mikle o zjednanie ceny, nakoľko sa mu 28 eur zdalo veľa. Bolo to
zamerané novým geometrickým plánom. Jedná sa o 963 m2.
p. M. Polák – tak spravme gesto a dajme to za 26 eur/m2
Pán starosta  dal  hlasovať za prípad hodný osobitného zreteľa.  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. 
Pán starosta dal hlasovať za odpredaj parcely za sumu 26 eur/m2. Hlasovanie za: 5 (Ing. Stanislav
Babocký, Ing.  Jozef Bulla,  Miloš Danko, ,  Marian Chlup, Milan Polák).  Proti:  0,  zdržal sa:   2
(Vladimír Forgáč, Ing. Jozef Záhorský) nehlasoval: 0.

K bodu 12:
p.  starosta  – ďalším bodom je  žiadosť pána  Podhoru,  ktorá  už  bola  prejednaná aj  v  stavebnej
komisii. Mali ste dotaz k tejto žiadosti, tak dávam slovo pánovi Šabíkovi.
p.  Šabík  –  vieme,  že  on  tam  chce  postaviť  garáž,  pričom  vlastní  už  dve  garáže,  aj  na  naše
požiadanie, nerešpektuje naše rozhodnutia. Jedná sa o pás pozemku, ktorý chce a my sa potom
nedostaneme k svojim záhradám. On si teraz odkúpi ten pás a postaví si tam tri, štyri garáže? Bude
to prenajímať? On keď si odkúpi ten priestor, tak to je ako klin potom.
p. starosta – my sme prijali žiadosť, ktorá bola prejednaná v komisii, sú tu poslanci, ktorí sú jej
členovia, tie garáže sú na cirkevnom?
p. Šabík – áno sú na cirkevnom, ale je to priestor, ktorý využívame všetci



p. Kulich - ten priestor budeme mať všetci šiesty bezpodielovo nie je to bytovka, takže nebude tam
presne stanovené kto má tu jednu šestinu, lebo to bude spoločné a potom tam bude jedna osoba,
ktorá to bude mať len pre seba a bude prechádzať aj tak cez ten náš priestor
p. Ing. Záhorský – ale on si tam garáž nepostaví
p. M.Polák – ale pokiaľ mi by sme mu to schválili, tak on k tej svojej garáži musí mať nejakú
prístupovú cestu
p. M. Danko – veď cez nich bude chodiť
p. Šabík – ale veď on bude mať svoju časť, aj má svoju časť
p. V. Forgáč – on tam má svoj byt, ktorý prenajíma
p. starosta – každý podelník má právo využívať to priestranstvo
p. Šabík – on si tam chce postaviť garáž a hotovo
p. Ing. Babocký – ale keď tam bude 1/6 vlastník, tak môže ale s vašim súhlasom
p. Šabík – áno s našim súhlasom a to je celý problém, že on náš väčšinový súhlas nerešpektuje
p. starosta – on nerešpektuje súhlas na cirkevnom a to tu mi nedoriešime
p. Šabík – ale on si už tú garáž chcel spraviť a na ten plac čo si nárokuje pán Podhora, tak aj my by
sme si mohli nárokovať celá bytovka
p. M. Danko – veď môžeme hlasovať o tom a keď oni sú proti tomu, tak ada my nepôjdeme proti
nim
p. Ing. Záhorský – ale on tu má trvalý pobyt, nemôžete to takto posudzovať, on si o to legálne
požiadal, tak ako vy ste si požiadali 
p. M. Danko – nevedeli sme čo je vo veci
p. Ing. Záhorský – a tie garáže čo tam všetci máte, máte postavené aj tak na cirkevnom a keď si
požiada on odkúpenie od cirkvi, tak čo si vy pomôžete? To bude to isté.
p. Šabík – to nebude to isté
p. Ing. Záhorský – a on keď chce väčšiu garáž a chce od obecného tak predĺži pás garáži, tak on vás
o to nemusí upovedomiť, to je v jeho záujme a komunikuje s tým, kto je majiteľ a vy ste tam neni
majiteľ
p. Ing. Bulla – ale Jozef hovorí pravdu, aj vy ste si mohli požiadať o tú parcelu. 
p. starosta – dohodneme sa tak, nakoľko vyšli nezrovnalosti, tak tento bod presunieme na opätovné
prejednanie  do  stavebnej  komisie,  následne vás  budeme informovať,  aby sa  zohľadnili  aj  vaše
požiadavky aj pána žiadateľa. Môžete sa aj vy informovať, obecný úrad je tu na to.
p. V. Forgáč – presne, treba to prejednať ešte raz

Rôzne:
a)
p. starosta – volal mi pán Vincent Sýkora, že by chcel nakoniec predsa odkúpiť nehnuteľnosť s
priľahlými parcelami tak ako sme sa dohodli na komisii aj v zastupiteľstve za nadobudajúcu cenu.
On by to chcel formou splátok, to by sme presne zadefinovali do uznesenia ak by ste s tým súhlasili.
p. Ing. Babocký – my ako obec nemáme s tým nejaký plán?
p. starosta – určite nie. Podmienka prevodu, musí mať uhradenú celú sumu.
p. M. Polák – veď keď súhlasí s nadobúdajúcou cenou ako sme povedali, treba stanoviť tak ako
hovoríš do uznesenia počet splátok a dobu, ja som za. Dlhodobo sa o to stará.
Pán starosta  dal  hlasovať za prípad hodný osobitného zreteľa.  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. 
Pán starosta dal hlasovať za odpredaj . Hlasovanie za: 5 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla,
Miloš Danko, , Marian Chlup, Milan Polák). Proti: 0, zdržal sa:  2 (Vladimír Forgáč, Ing. Jozef
Záhorský) nehlasoval: 0.



b)
p. starosta – na komisii sme sa dohodli, že pri Základnej škole spravíme v priebehu jari parkovisko.
Teraz momentálne nás čaká nákup komposterov, musíme doriešiť ešte parkovisko pri  materskej
škole, rekonštrukciu ciest Krížna a Železničná. Dávam slovo pánovi poslancovi Bullovi, on to bol
pozerať a navrhol riešenie parkoviska.
p. Ing. Bulla – viete že som ako delegovaný člen školskej rady. Teraz sa v areáli školy odohrala
situácia, kedy tam skoro zrazilo dieťa. Vybudovaním parkoviska by sme dosiahli vybudovanie 12
parkovacích miest, jedno by bolo pre ZŤP. Pán riaditeľ chce od októbra zamedziť vstup do areálu
školy pre osobné vozidlá. Ja som spravil aj vizuálizáciu parkoviska, na komisii by sme prebrali či
by sa robilo z betónu alebo zámkovej dlažby, či sa dá retyk pletivo, alebo obyčajné, na tom by sme
sa vopred dohodli, ktorá varianta by bola lepšia a finančne prijateľná. 
p. starosta – ak súhlasíte,  v komisii  prejednáme vybudovanie parkoviska čo sa týka materiálov,
myslím si, že pán poslanec Bulla spravil dobrú vizualizáciu parkoviska, takže táto aktivita sa môže
začať v priebehu apríla a mája nasledujúceho roka. Pán starosta dal hlasovať. 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. 

c)
p. starosta – tento týždeň nám prišli emailovo podnety od našich občanov, čo sa týka kontajnerov na
papier  na  Orechovej  ulici,  taktiež  pri  Kultúrnom dome.  Zriadil  sa  zberný  dvor,  aby  mali  naši
občania možnosť odovzdania rôznych komodít v našej obci. Žiaľ smejeme sa z Luníka a sami si ho
tu robíme a tak poriadny doplácajú na neporiadnych. Budeme písať upozornenie na stránku obce a
ak to bude pokračovať ďalej budeme musieť tieto kontajnery stiahnuť z týchto miest. Nikomu z nás
by sa nepáčilo mať oproti okien nášho domu bordel. Možnosť tu bola vytvorená, kontajnery sa
rozširujú po obci aj na iné odpady a aj tak si to nevážime. 

d)
p. starosta – dostali sme žiadosť tento týždeň od slečny Hajduchovej, kúpila pozemok ako stavia
pán Behula. Je to obdobné ako žiadosť pána Čikela na rozdiel, že ona nebude mať prístup z Hlavnej
cesty.  Do  uznesenia  navrhujem  zakotviť  vybudovanie  všetkých  inžinierských  sietí  po  súhlase
všetkých dotknutých inštitúcií,  prípadne všetkých vlastníkov priľahlých parciel.  Pán starosta dal
hlasovať.  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. 

e)
p.  starosta  –  aj  pán  Ing.  Minár  Martin  si  podal  žiadosť  o  vyjadrenie  sa  k  investičnej  bytovej
výstavbe.  Je  to  parcela  vedľa  Šutkových  na  Hlavnej  v  časti  Mlyňany.  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. 

f)
p. starosta – ako som spomínal na komisii, bol sa tu informovať pán Šabík ohľadom pozemkov ako
je Hlavná ulica v časti Mlyňany a vedie až po cintorín, tak by mali záujem stavať v tých záhradách.
Prosil o stanovisko aj za ostatných vlastníkov priľahlých nehnuteľností. Tak sa prišiel spýtať, či je
tam možnosť výstavby, aby sa vedeli pohnúť. 
p. Ing. Bulla – prístupová cesta by bola od cintorína?
p. M. Polák – to je železníc
p.  starosta  –  určite  by  sme  išli  cestou  nie  takou  akou  na  Podluží,  tam je  neustály  problém s
podpismi, najskôr súhlasia so zápisom geometrického plánu, potom ako má prísť k podpisu zmluvy,
tak ruky dávajú od toho preč. Takže tu by sa spravili najskôr zmluvy o budúcich zmluvách najskôr. 



g)
p. Ing. Babocký – ja by som sa chcel vyjadriť k žiadosti, ktorú sme si podali na obecný úrad. Týka
sa chodníka od bytoviek pri ihrisku v Mlyňanoch až ku nám. Preberal som to veľakrát aj s pánom
Bullom, nakoľko sme žiadali o meranie rýchlosti prechádzajúcich áut. Veľakrát sa musíme uhnúť,
bojíme sa aj o deti, ktoré chodia aj na Viesku, viem, že je to finančne náročné, ale boli by sme radi,
keby sa tam dal spraviť chodník.
p. starosta – s čím sa nezačne to sa nedokončí, treba to ísť pozrieť stavebnou komisiou.

Pán starosta poďakoval prítomným poslancom a ukončil zasadnutie. 

Uznesenie č. 207 /2021
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 23.9.2021
Určenie zapisovateľky
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na  11. zasadnutí OZ konanom dňa 23.9.2021

prerokovalo

určenie zapisovateľky a 

berie na vedomie
že Silvia Malá bola určená za zapisovateľku zápisnice na 11. zasadnutí OZ konanom 
dňa 11.3.2021

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

Uznesenie č. 208 /2021
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 23.9.2021
Určenie overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 11. zasadnutí OZ konanom dňa 23.9.2021

prerokovalo

určenie overovateľov zápisnice a

berie na vedomie
overovateľov zápisnice : p. poslanca Vladimíra Forgáča a p. poslanca Ing. Jozefa Záhorského
z 11.  zasadnutia OZ konaného dňa 23.9.2021
Hlasovanie:
za: 7 (Ing. S. Babocký, Ing. J. Bulla, Miloš Danko, Vladimír Forgáč, Marian Chlup, Milan Polák,
Ing. J. Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 0



Nehlasoval: 0
Uznesenie č. 209 /2021

z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch
zo dňa 23.9.2021

Voľba členov návrhovej komisie
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 11.  zasadnutí OZ konanom dňa 23.9.2021

prerokovalo

voľbu členov návrhovej komisie a 

volí
členov návrhovej komisie : pána poslanca Ing. Stanislava Babockého a pána poslanca Ing. Jozefa
Bullu z 11. zasadnutia OZ konaného dňa 23.9.2021

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

Uznesenie č. 210/2021
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 23.9.2021
Schválenie programu rokovania
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 11. zasadnutí OZ konanom dňa 23.9.2021

prerokovalo

návrh programu  zasadnutia OZ konaného dňa 23.9.2021  a 

schvaľuje
program  zasadnutia OZ konaného dňa 23.9.2021 v poradí:
1. Privítanie
2. Procedurálne záležitosti
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola plnenia uznesení
Rôzne – Žiadosť o odkúpenie pozemku – Spoločenstvo Bytovka
5. Konsolidovaná výročná správa obce Tesárske Mlyňany (zverejnená na stránke obce)
6. Správa o plnení úloh KPSS obce Tesárske Mlyňany za rok 2020
7. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Tesárske Mlyňany na roky 2021-2030
8. Žiadosť o odkúpenie pozemku pani Dominika Bencová
9. Žiadosť o vyjadrenie k zámeru stavebnej činnosti pani Pániková Marta
10. Žiadosť o vyjadrenie k využitiu pozemkov pán Jaroslav Čikel
11. Žiadosť o odkúpenie pozemku Štefan Mikle s manželkou
12. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku pán Podhora – doplnenie
13. Rôzne (žiadosť p. Minár Martin, Žiadosť o vybudovanie chodníka)
14. Interpelácie poslancov
15. Záver



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

    Uznesenie č. 211/2021
  z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 23.9.2021
Žiadosť o odkúpenie pozemku pre  Bytovka 607/17, sídlo Školská 607/17, 951 76 
Tesárske Mlyňany

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 11. zasadnutí OZ konanom dňa 23.9.2021

prerokovalo

žiadosť o odkúpenie pozemku pri bytovom dome č.  607/17, sídlo Školská 607/17, 951 76 Tesárske
Mlyňany o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve obce Tesárske Mlyňany nachádzajúceho sa 
v priľahlých častiach bytovky pod súpisným číslom 607/17 a

schvaľuje

predbežný súhlas na odpredaj parcely na základe nového geometrického plánu za sumu 10/m2

Hlasovanie:
za: 5 (Ing. S. Babocký, Ing. J. Bulla, Miloš Danko, Marian Chlup, Milan Polák, )
Proti: 0
Zdržal sa: 2 (V. Forgáč, Ing. J. Záhorský)
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 212/2021
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 23.9.2021
Konsolidovaná výročná správa obce Tesárske Mlyňany za rok 2020 

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 11. zasadnutí OZ konanom dňa 23.9.2021

prerokovalo

Konsolidovanú výročnú správu obce Tesárske Mlyňany za rok 2020 a
 
berie na vedomie

Konsolidovanú výročnú správu obce Tesárske Mlyňany za rok 2020 

Hlasovanie:



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

Uznesenie č. 213/2021
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 23.9.2021

Správa o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2020

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 11. zasadnutí OZ konanom dňa 23.9.2021

prerokovalo

Správu o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2020 a 

schvaľuje

Správu o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2020

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

Uznesenie č. 214/2021
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 23.9.2021

Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Tesárske Mlyňany na roky 2021-2030

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 11. zasadnutí OZ konanom dňa 23.9.2021

prerokovalo

Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Tesárske Mlyňany na roky 2021-2030 a

schvaľuje

Komunitný plán sociálnych služieb obce Tesárske Mlyňany na roky 2021-2030

Hlasovanie:
za: 7 (Ing. S. Babocký, Ing. J. Bulla, Miloš Danko, Vladimír Forgáč, Marian Chlup, Milan Polák,
Ing. J. Záhorský)
Proti: 0



Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 215/2021
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 23.9.2021
Odpredaj obecného pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa – Dominika Bencová, 
trvale bytom Štefana Moysesa 363, 951 76 Tesárske Mlyňany

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 11. zasadnutí OZ konanom dňa 23.9.2021

prerokovalo

žiadosť p. Dominiky Bencovej ako prípad hodný osobitného zreteľa o odkúpenie parcely podľa GP
č.  109114/2019  zo  dňa  23.9.2021,  ktorý  vyhotovil  GEO-PRE,  s.r.o.,  prev.  Zlaté  Moravce,
Sládkovičova  3,  Zlaté  Moravce.  IČO:  36720950,  úradne  overeným  Okresným  úradom  Zlaté
Moravce, katastrálnym odborom dňa 1.10.2019 pod číslom 527/2019 a to:

- parcela registra „C“ KN č. 289/8, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 57 m2,
k.ú. Tesáre nad Žitavou, Obec Tesárske Mlyňany, ktorá je vo vlastníctve obce a

schvaľuje

-schvaľuje žiadosť pani Dominiky Bencovej, 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 žiadateľky. Jedná sa o odpredaj parcely v podiele  1/1 v
katastrálnom území  Tesáre  nad  Žitavou  podľa  GP  č.  109114/2019  zo  dňa  23.9.2019,  úradne
overeným Okresným úradom Zlaté  Moravce,  katastrálnym odborom dňa 1.10.2019 pod číslom
527/2019, a to: 

- parcela registra „C“ KN č. 289/8, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 57 m2,
k.ú.  Tesáre  nad  Žitavou,  Obec  Tesárske  Mlyňany,  ktorá  je  vo  vlastníctve  obce  do  vlastníctva
žiadateľky Dominika Bencová, rod. Bencová, Š. Moysesa 363, 951 76 Tesárske Mlyňany,
nar. …………., r.č. …………….. 

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

Uznesenie č. 216/2021
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 23.9.2021
Odpredaj časti obecného pozemku pre pani Dominiku Bencovú, trvale bytom Štefana 
Moysesa 363, 951 76 Tesárske Mlyňany

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 11. zasadnutí OZ konanom dňa 23.9.2021



prerokovalo

žiadosť p. Dominiky Bencovej ako prípad hodný osobitného zreteľa o odkúpenie parcely podľa GP
č.  109114/2019  zo  dňa  23.9.2021,  ktorý  vyhotovil  GEO-PRE,  s.r.o.,  prev.  Zlaté  Moravce,
Sládkovičova  3,  Zlaté  Moravce.  IČO:  36720950,  úradne  overeným  Okresným  úradom  Zlaté
Moravce, katastrálnym odborom dňa 1.10.2019 pod číslom 527/2019 a to:

- parcela registra „C“ KN č. 289/8, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 57 m2,
k.ú. Tesáre nad Žitavou, Obec Tesárske Mlyňany, ktorá je vo vlastníctve obce a

schvaľuje

- schvaľuje v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
odpredaj  parcely   podľa   GP  č.  109114/2019,  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 527/2019 a to:

- parcela registra „C“ KN č. 289/8, druh pozemku: zastavaná plocha o výmere 57 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 Dominiky Bencovej, rod. Bencová, nar. …………..., r. č. ………………. , trvale bytom 
Š. Moysesa 363, 951 76 Tesárske Mlyňany.

Kúpna cena za citované pozemky bola stanovená 10 eur/m2. Poplatky súvisiace s kúpnou zmluvou
a prepisom pozemku znášajú kupujúci.

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

Uznesenie č. 217/2021
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 23.9.2021
Žiadosť o vyjadrenie k zámeru stavebnej činnosti pani Pániková Marta, trvale bytom 
Hlavná 81, 951 76 Tesárske Mlyňany

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 11. zasadnutí OZ konanom dňa 23.9.2021

prerokovalo  
                                           
žiadosť pani Marty Pánikove o vyjadrenie k zámeru stavebnej činnosti parcely registra „C“ 
č. 1091/1, 1091/5, k.ú. Mlyňany, Obec Tesárske Mlyňany a 

schvaľuje 



využitie parciel registra „C“ č. 1091/1, 1091/5, k.ú. Mlyňany, Obec Tesárske Mlyňany ako parciel
vhodných na individuálnu bytovú výstavbu  za podmienky pripojenia inžinierskych  sietí z Hlavnej
ulice, ktorá je zároveň považovaná ako hlavný prístup k uvedeným parcelám

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

Uznesenie č. 218/2021
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 23.9.2021
Žiadosť o vyjadrenie k využitiu pozemkov pán Jaroslav Čikel,  bytom Hlavná 414, 951 76
Tesárske Mlyňany

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 11. zasadnutí OZ konanom dňa 23.9.2021

prerokovalo  

žiadosť pána Jaroslava Čikela o vyjadrenie k využitiu pozemkov parciel registra „C“  č. 941/3,
941/4, 938/2, 938/1, 938/3, 942/1, k.ú. Tesáre nad Žitavou, obec Tesárske Mlyňany a parciel registra
„E“ č. 941/3, 941/2, k.ú. Tesáre nad Žitavou, obec Tesárske Mlyňany a 

schvaľuje

využitie parciel registra „C“  č. 941/3, 941/4, 938/2, 938/1, 938/3, 942/1, k.ú. Tesáre nad Žitavou,
obec  Tesárske  Mlyňany  a  parciel  registra  „E“  č.  941/3,  941/2,  k.ú.  Tesáre  nad  Žitavou,  obec
Tesárske Mlyňany ako parciel vhodných na individuálnu bytovú výstavbu zo vstupom a privedením
sietí z Hlavnej ulice a v prípade súhlasného stanoviska so SPF privedenie sietí z existujúcich bodov.

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

Uznesenie č. 219/2021
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 23.9.2021
Odpredaj obecného pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa-  pán Štefan Mikle 
s manželkou, trvale bytom Vašinova 138/24, 949 01 Nitra

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 11. zasadnutí OZ konanom dňa 23.9.2021

prerokovalo  



žiadosť  pána  Štefana  Mikleho  a  jeho  manželky  Alici  Mikleovej  ako  prípad  hodný  osobitného
zreteľa o odkúpenie parcely podľa   novovytvoreného GP  č. 109116/2021, 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 a to:

- parcela registra „C“ KN č. 1451/10, druh pozemku: trvalo porastené trávami o výmere 963 m2,
k.ú. Tesáre nad Žitavou, Obec Tesárske Mlyňany, ktorá je vo vlastníctve obce a

schvaľuje

žiadosť pána  Štefana Mikleho,  rod.  Mikle  a  Alici  Mikleovej,  rod.  Ďuricová,  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 sa o pozemok dlhodobo stará, udržuje ho kosením a úpravami a čistením.   Jedná sa 
o odpredaj parcely v podiele  ½ k celku pre každého z kupujúcich v katastrálnom území Tesáre 
nad Žitavou podľa novovytvoreného GP  č. 109116/2021 zo dňa 14.9.2021, jedná sa to :

- parcela registra „C“ KN č. 1451/10, druh pozemku: trvalo porastené trávami o výmere 963 m2,
k.ú.  Tesáre  nad  Žitavou,  Obec  Tesárske  Mlyňany,  ktorá  je  vo  vlastníctve  obce  do  vlastníctva
žiadateľa Štefana Mikleho, rod. Mikle ,nar. ………….., r.č. …………. a jeho manželky p. Alici
Mikleovej, rod. Ďuricová, nar. ……………., r.č. ……………...

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

Uznesenie č. 220/2021
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 23.9.2021
Odpredaj  časti  obecného  pozemku  pre  pána  Štefana  Mikleho  a  jeho  manželky  Alici
Mikleovej, trvale bytom Vašinova 138/24, 949 01 Nitra

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 11. zasadnutí OZ konanom dňa 23.9.2021

prerokovalo  

žiadosť  pána  Štefana  Mikleho  a  jeho  manželky  Alici  Mikleovej  o  odkúpenie  parcely  podľa
novovytvoreného   GP  č.  109116/2021,  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 a to:

- parcela registra „C“ KN č. 1451/10, druh pozemku: trvalo porastené trávami o výmere 963 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
parcely  podľa novovytvoreného  GP  č. 109116/2021, 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  a to:

- parcela registra „C“ KN č. 1451/10 , druh pozemku: trvalo trávnatý porast o výmere 963 m2,
 k.ú. Tesáre nad Žitavou, Obec Tesárske Mlyňany, ktorá vznikla z pôvodnej parcely registra „C“ KN
č.  1451/1,k.  ú.  Tesáre  nad  Žitavou,  Obec  Tesárske  Mlyňany,  ktorá  je  vo  vlastníctve  obce  do
vlastníctva žiadateľa Štefana Mikleho, rod. Mikle ,nar. ……., r.č. ……………...  a jeho manželky
p. Alici Mikleovej, rod. Ďuricová, nar. ……………. r.č………….. obaja bytom Vašinova 138/24,
949 01 Nitra.

Kúpna cena za citované pozemky bola stanovená 26 eur/m2. Poplatky súvisiace s kúpnou zmluvou
a prepisom pozemku znášajú kupujúci.

Hlasovanie:
za: 5 (Ing. S. Babocký, Ing. J. Bulla, Miloš Danko,  Marian Chlup, Milan Polák)
Proti: 0
Zdržal sa: 2 ( V. Forgáč, Ing. J. Záhorský)
Nehlasoval: 0

 Uznesenie č. 221/2021
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 23.9.2021
Odpredaj nehnuteľnosti a priľahlých parciel k rodinnému domu ako prípad hodný 
osobitného zreteľa – pán Vincent Sýkora, Štefana Moysesa 338/44, Tesárske Mlyňany

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 11. zasadnutí OZ konanom dňa 23.9.2021

prerokovalo  

žiadosť pána Vincenta Sýkoru o odkúpenie nehnuteľnosti a priľahlých parciel k rodinnému domu a
to : 

-  rodinného domu súp. č. 337, nachádzajúci sa na ul. Štefana Moysesa v obci Tesárske Mlyňany,
postavený na parcele registra “C” č.  158/1, k. ú. Tesáre nad Žitavou, druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria o výmere 121 m2,

- priľahlých parciel k rodinnému domu a to:
parcela registra “C” č. 158/1,  k. ú. Tesáre nad Žitavou, Obec Tesárske Mlyňany, druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria o výmere 121 m2.
parcela registra “C” č.  157/3, k. ú. Tesáre nad Žitavou, Obec Tesárske Mlyňany, druh pozemku:
záhrada o výmere 120 m2
parcela registra “C” č.  157/2, k. ú. Tesáre nad Žitavou, Obec Tesárske Mlyňany, druh pozemku:
záhrada o výmere 345 m2
parcela registra “C” č. 158/4, k. ú. Tesáre nad Žitavou, Obec Tesárske Mlyňany, druh pozemku:
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 32 m2 a



schvaľuje

žiadosť pána  Vincenta Sýkoru, rod. Sýkoru 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 má uzatvorenú nájomnú zmluvu s Obcou Tesárske Mlyňany na vyššie uvedené parcely,
stará sa o okolie domu, udržuje ho kosením a úpravami.
Jedná sa o odpredaj nehnuteľnosti a priľahlých parciel k rodinnému domu a to:
-  rodinného domu súp. č. 337, nachádzajúci sa na ul. Štefana Moysesa v obci Tesárske Mlyňany,
postavený na parcele registra “C” č.  158/1, k. ú. Tesáre nad Žitavou, druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria o výmere 121 m2,

- priľahlých parciel k rodinnému domu a to:
parcela registra “C” č. 158/1,  k. ú. Tesáre nad Žitavou, Obec Tesárske Mlyňany, druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria o výmere 121 m2.
parcela registra “C” č.  157/3, k. ú. Tesáre nad Žitavou, Obec Tesárske Mlyňany, druh pozemku:
záhrada o výmere 120 m2
parcela registra “C” č.  157/2, k. ú. Tesáre nad Žitavou, Obec Tesárske Mlyňany, druh pozemku:
záhrada o výmere 345 m2
parcela registra “C” č. 158/4, k. ú. Tesáre nad Žitavou, Obec Tesárske Mlyňany, druh pozemku: 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 32 m2, ktoré sú vo vlastníctve obce do vlastníctva žiadateľa 
Vincenta Sýkoru, rod. Sýkora, trvale bytom Štefana Moysesa 338/44, Tesárske Mlyňany, 
nar. ……………..., r.č. ……………...

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

Uznesenie č. 222/2021
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 23.9.2021
Odpredaj nehnuteľnosti a priľahlých parciel k rodinnému domu   – pán Vincent Sýkora, 
Štefana Moysesa 338/44, Tesárske Mlyňany

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 11. zasadnutí OZ konanom dňa 23.9.2021

prerokovalo  

žiadosť pána Vincenta Sýkoru o odkúpenie nehnuteľnosti a priľahlých parciel k rodinnému domu a
to : 

-  rodinného domu súp. č. 337, nachádzajúci sa na ul. Štefana Moysesa v obci Tesárske Mlyňany,
postavený na parcele registra “C” č.  158/1, k. ú. Tesáre nad Žitavou, druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria o výmere 121 m2,

- priľahlých parciel k rodinnému domu a to:



parcela registra “C” č. 158/1,  k. ú. Tesáre nad Žitavou, Obec Tesárske Mlyňany, druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria o výmere 121 m2.
parcela registra “C” č.  157/3, k. ú. Tesáre nad Žitavou, Obec Tesárske Mlyňany, druh pozemku:
záhrada o výmere 120 m2
parcela registra “C” č.  157/2, k. ú. Tesáre nad Žitavou, Obec Tesárske Mlyňany, druh pozemku:
záhrada o výmere 345 m2
parcela registra “C” č. 158/4, k. ú. Tesáre nad Žitavou, Obec Tesárske Mlyňany, druh pozemku: 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 32 m2 a

schvaľuje

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

-  rodinného domu súp. č. 337, nachádzajúci sa na ul. Štefana Moysesa v obci Tesárske Mlyňany,
postavený na parcele registra “C” č.  158/1, k. ú. Tesáre nad Žitavou, druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria o výmere 121 m2,

- priľahlých parciel k rodinnému domu a to:
parcela registra “C” č. 158/1,  k. ú. Tesáre nad Žitavou, Obec Tesárske Mlyňany, druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria o výmere 121 m2.
parcela registra “C” č.  157/3, k. ú. Tesáre nad Žitavou, Obec Tesárske Mlyňany, druh pozemku:
záhrada o výmere 120 m2
parcela registra “C” č.  157/2, k. ú. Tesáre nad Žitavou, Obec Tesárske Mlyňany, druh pozemku:
záhrada o výmere 345 m2
parcela registra “C” č. 158/4, k. ú. Tesáre nad Žitavou, Obec Tesárske Mlyňany, druh pozemku: 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 32 m2 do vlastníctva žiadateľa Vincenta Sýkoru, rod. Sýkora,
trvale bytom Štefana Moysesa 338/44, Tesárske Mlyňany, nar. …………..., r.č. ………………...

Kúpna cena za citovanú nehnuteľnosť a priľahlé parcely bola stanovená  22.000,- eur, slovom 
dvadsaťdvatisíceur. Kúpna suma môže byť zaplatená aj vo forme max. 3 splátok do konca 
decembra 2023. K prevodu nehnuteľnosti môže dôjsť až po úhrade celej kúpnej ceny za predmet 
predaja. Uhradením časti kúpnej ceny sa kupujúci zaväzuje doplatiť zvyšnú časť zostatkovej ceny 
za nehnuteľnosť a priľahlé parcely.
Poplatky súvisiace s kúpnou zmluvou a prepisom znáša kupujúci.

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

Uznesenie č. 223/2021
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 23.9.2021
Vybudovanie parkovisko pri Základnej škole Štefana Moysesa, Školská 608, 
Tesárske Mlyňany

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 11. zasadnutí OZ konanom dňa 23.9.2021

prerokovalo  



vybudovanie parkoviska pri Základnej škole Štefana Moysesa, Školská 608, Tesárske Mlyňany 

schvaľuje

vybudovanie parkoviska pri Základnej škole Štefana Moysesa, Školská 608, Tesárske Mlyňany
na prelome mesiacov apríl/jún 2022

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

Uznesenie č. 224/2021
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 23.9.2021
Žiadosť slečny Alžbety Hajduchovej, trvale bytom Slepčany 205, 951 52 Slepčany 
o vyjadrenie k využitiu pozemkov

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 11. zasadnutí OZ konanom dňa 23.9.2021

prerokovalo

žiadosť slečny Alžbety Hajduchovej, trvale bytom Slepčany 205, 951 52 Slepčany o vyjadrenie k
využitiu pozemkov parcely registra „C“ KN č. 956/1, č. 957/1, č. 956/2, 957/2, č. 959/3 k.ú. Tesáre
nad Žitavou, obec Tesárske Mlyňany a 

schvaľuje

využitie pozemkov parcely registra „C“ KN č. 956/1, č. 957/1, č. 956/2, 957/2, č. 959/3 k.ú. Tesáre
nad Žitavou, obec Tesárske Mlyňany ako parcely vhodné pre individuálnu bytovú výstavbu avšak
vybudovanie  všetkých  inžinierskych  sietí  po  súhlase  všetkých  dotknutých  inštitúcií,  prípadne
všetkých vlastníkov priľahlých parciel.

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

Uznesenie č. 225/2021
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 23.9.2021
Žiadosť pána Ing.  Martina Minára,  trvale bytom Hlavná 29, 951 76 Tesárske Mlyňany o
vyjadrenie sa k funkčnému využitiu parcely

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 11. zasadnutí OZ konanom dňa 23.9.2021



prerokovalo  

žiadosť pána Ing. Martina Minára o vyjadrenie sa k funkčnému využitiu parcely registra „C“ KN 
č. 1118/6, k.ú. Mlyňany, Obec Tesárske Mlyňany a 

schvaľuje

využitie  parcely registra  „C“ KN č.  118/6,  k.ú.  Mlyňany,  Obec Tesárske Mlyňany ako parcely
vhodnej pre individuálnu bytovú výstavbu 

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

Zapísala:

Silvia Malá, dňa 24.9.2021 …………………………..

Overovatelia:

Vladimír Forgáč …………………, dňa ……………………

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

                                                                                                Ing. Štefan Valkovič
                                                                                                       starosta obce


