Zápisnica
Z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 28.6.2012

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program: 1. Privítanie
2. Procedurálne záležitosti
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Návrh VZN č. 3/2012 o úhradách za sociálne služby od 1.7.2012
5. Zmena stupnice pre úhradu stravy dôchodcov za obedy od 1.7.2012
6. Rôzne
7. Záver
K bodu 1 a 2:
Pán starosta privítal prítomných poslancov. Určil zapisovateľku Bc. Eriku Zlatňanskú. Ďalej
overovateľov zápisnice p. poslanca Ernesta Solčianskeho a p. poslanca Rastislava Domaniského , dal
hlasovať za zapisovateľku a overovateľov zápisnice za 6, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0.
Určil návrhovú komisiu na zostavenie uznesenia p. poslankyňu Ivanu Pavlovičovú a p. poslanca
Ing. Jozefa Záhorského, dal hlasovať o členoch návrhovej komisie za 7, proti 0, zdržal sa 0,
nehlasoval 0.
K bodu 3:
Pán starosta dal hlasovať za program zasadnutia podľa pozvánky – za 6, proti 0, zdržal sa 0,
nehlasoval 0.
K bodu 4:
Poslanci dostali návrh VZN č. 3/2012 o úhradách za sociálne služby. Obec poskytuje
opatrovateľskú službu donášku obedov, za ktorú si dôchodcovia platili 0,23 € za jeden obed.
V návrhu VZN bola úhrada zvýšená na sumu 0,30€ za donášku obedov za jeden obed a deň.
Poslanci VZN č. 3/2012 o úhradách za sociálne služby schválili – hlasovanie za 6, proti 0, zdržal sa 0,
nehlasoval 0. Účinnosť je od 13.7.2012, dôchodcovia budú zvýšenú sadzbu platiť od 1.8.2012.
K bodu 5:
Zmena stupnice pre úhradu stravy dôchodcov za obedy od 1.7.2012

Poslanci dostali návrh zmeny stupnice pre úhradu stravy dôchodcov, nakoľko boli zvyšované
dôchodky. Zmena stupnice bude od 1.7.2012 s tým, že stravníci si budú zmenenú sumu platiť od
1.8.2012, nakoľko musia byť vopred informovaní o sume za obed.
Pôvodne Návrh zvýšenia
Výška dôchodku

obedy občan v ZŠ
plná strava 1,79

prispieva obec
v eur

obedy občan v Mlyňanke
plná strava 1,72 eur

do 280 eur

do 300 eur

1,16

0,63

1,09

do 297 eur

do 315 eur

1,23

0,56

1,16

do 307 eur

do 330 eur

1,33

0,46

1,26

do 325 eur

do 340 eur

1,46

0,33

1,39

do 340 eur

do 355 eur

1,56

0,23

1,49

do 360 eur

do 375 eur

1,63

0,16

1,56

nad 360 eur

nad 375 eur

1,72

0,07

1,65

Hlasovanie za zmenu stupnice – za 6, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0.
K bodu 6 – Rôzne:
Pán starosta informoval, že končí nájomná zmluva za prenájom pozemku pre firmu Orange Slovensko
a.s. parc.č. 312/2, k.ú. Tesáre nad Žitavou o celkovej ploche 100 m2, pri základnej škole kde je
umiestnený vykrývač. Dostal návrh dodatku k zmluve, v ktorom firma Orange Slovensko, a.s. navrhuje
sumu za prenájom vo výške 1000 € ročne + zhodnotenie miery inflácie. Doteraz obec platila okolo
820 € /25 000 Sk ročne/.
p. Polák – mali by sme žiadať viacej, mal by som záujem byť prítomný pri jednaní ohľadom tohto
prenájmu
p. starosta – je potrebné prejednať sumu ohľadom prenájmu teraz na zasadnutí, navrhujem sumu
do 2000€
p. Polák – za prenájom takej plochy sa platia vyššie sumy, pod 3000 € by sme nemali ísť
Hlasovanie za to, aby starosta obce nepodpísal dodatok k nájomnej zmluve ohľadom prenájmu
pozemku s firmou Orange Slovensko a.s. pod sumu 3000€/ kalendárny rok za prenájom pozemku
parc.č. 312/2, k.ú. Tesáre nad Žitavou – hlasovanie za 6, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0.
Poslanci obdržali materiál Záverečný účet obce na rok 2011. Pán starosta sa spýtal ,či sa chce niekto
k tomuto záverečnému účtu niečo spýtať, či je niečo nejasné.
Ing. Záhorský – spýtal sa, či pri položke daň z nehnuteľností sú uvedení aj dlžníci

p. Uhrinová – sú tam aj dlžníci
starosta obce – tento rok pristúpime k vymáhaniu nedoplatkov na daniach a poplatkoch pomocou
exekútora, nebude ich veľa, ale bude to už potrebné, u niektorých občanov je to už dlžoba za pár
rokov
p. Polák – s bytovkármi je to ako?
p. starosta – majú splátkový kalendár do konca augusta, v prípade, že nezaplatia bude sa to riešiť
potom na ďalšom najbližšom zasadnutí
p. Solčiansky – bude potrebné prehodnotiť ich ekonomickú situáciu, končia im zmluvy v novembri
Pán starosta informoval, že v ambulancii MUDr. Jakuboviča sa maľovalo, zakúpili sme nové svetlá,
aj to prinesie úsporu energie, dostali sme sponzorsky televízor, tiež by sme ho dali do čakárne.
Poplatok za prenájom mali zvýšený minulý rok.
P. Polák - informoval, že bol na Rade školy, dozvedel sa, že tento rok máme na škole približne 226
žiakov, na budúci rok by sme mali mať 200 a dva roky len 170 žiakov. Polovica budovy školy je už
prázdna a nevyužitá. Bude potrebné nad tým porozmýšľať presunúť sem do budovy školy aj
materskú školu.
p. starosta – keď sme začali túto tému bude potrebné spolu so stavebnou komisiou zistiť koľko by nás
reálne vyšli úpravy, aby sme tam materskú školu mohli premiestniť. Mám zistené, že podľa nových
požiadaviek, pri zriadení novej prevádzky už deti nemôžu spať na tých poschodových posteliach aké
sú v MŠ.
V budove základnej školy sú 2 vstupy, dá sa to oddeliť, je tam aj priestor na umiestnenie hojdačiek,
dalo by sa to do budúcna zrealizovať. Ale potom treba riešiť aj čo s tou budovou MŠ keď bude
prázdna aby to nechátralo, už sa tam niečo prerábalo, robili sa úpravy okolia.
p. Polák – to by bolo možné reálne riešenie do budúcna, alebo by sme mali tú budovu zatepliť aby
sme ušetrili na energiách.
p. Plaštiak – aj znížiť stropy, tam je veľký únik tepla
p. starosta – postupne by sme mohli stropy zatepliť aj zvnútra, toalety sú tam v zlom stave, rodičia sa
sťažujú na nefunkčnosť, je teraz možnosť zakúpiť nové toalety aj umývadla zo sponzorských peňazí ,
chcel sa poradiť či to urobiť, lebo je to už potrebné.
p. Polák – keď majú na to peniaze a je to potrebné tak to áno treba to urobiť, raz MŠ aj tak pôjde
hore do ZŠ.
p. starosta – presun bude, ak nám bude klesať počet žiakov v ZŠ
p. Domaniský – chce sa spýtať ako je to s tou cestou na Podluží, sú tam už aj postavené tri nové
domy, keď budeme mať stavebné pozemky, bude to príliv mladých ľudí a zvýšenie detí v obci
p. starosta – nemáme peniaze aby sme teraz s tým niečo robili, je to na dlhšie obdobie

p. Polák – na fungovanie obce sme si zobrali úver 55 tis. €, mali by sme sa chovať racionálne
p. starosta – dostali sme tento mesiac podielové dane krátené len približne 8000 €, máme tam dve
neuhradené faktúry na regeneráciu centrálnej zóny a za projekt zberný dvor celkovo okolo 10 tis.€,
nemáme to z čoho zaplatiť. S nejakými investíciami sme skončili, nemáme na to peniaze.
Bude potrebné opraviť zástavku v Mlyňanoch, dať tam pletivo a podbetónovať, treba to urobiť
k 1. septembru, tiež pred predajňou Jednota v Mlyňanoch sme osadili lavičku a ešte sa to tam
doupravuje, všetko urobíme svojpomocne.
V priebehu tohto mesiaca by sme mali dostať 28 tis. € ako refundáciu za ZŠ, avšak z týchto peňazí
treba splatiť časť úveru.
p. Solčiansky – spýtal sa načo boli zakúpené 3 kamery ?
p. starosta – jedna pre ŠK, jedna pre MŠ, jedna išla na predškolákov z peňazí zo štátu, ktoré
dostávame na materskú školu
p. Solčiansky – načo je pinpongistom kamera?, na obec bol zakúpený skener
p. Uhrinová – všetko sa musí teraz zverejňovať
p. starosta – bavíme sa tu o sumách, ktoré sa ušetrili za kosenie, všetko robia naši zamestnanci, boli
to veci potrebné pre obec, pripravujeme DVD z akcií, ktoré boli počas roka natáčané
Závažnejšie je, že prišli faktúry vo výške 10000 € za akcie, ktoré boli rozbehnuté v predošlom
volebnom období , ktoré nemáme za čo zaplatiť a my tu teraz riešime sumy okolo 1000 € za nákupy
v priebehu 1 a ½ roka.
p. Solčiansky – čerpadlá sa vymieňali aj tento aj minulý rok a robil to pán Vyskoč resp. jeho firma
p. Polák – hovorili sme, že to bude robiť p. Horný a nie pán Vyskoč
p. starosta – nemôžeme zasahovať do elektriny, čistenie robí p. Ludva
p. Solčiansky – zrušili sme projekt revitalizácie zelene, mohli sme dostať 30 tisíc €, boli tam aj kríky aj
lavičky bol to projekt cez Leader
p. starosta – projekt revitalizácie som si pozrel, lokality kde mala byť výsadba neboli veľmi vhodné
miesta, navyše kríky vyžadujú starostlivosť a v projekte ich bolo veľmi veľké množstvo. A s kríkmi je to
tak, treba ich pravidelne strihať, neviem ako by to robili zamestnanci pri kosení obrovských plôch,
údržbe kanalizácie a.i. Lavičky ktoré boli v projekte navrhnuté boli cenovo dosť lacné a nestabilné.
O zamietnutí projektu som nerozhodol ja ale hlasovanie poslancov.
Lavičky, ktoré urobil do parku p. Salanci sú veľmi pevné, stromy a kríky na výsadbu dodali Finnoví len
za refundáciu daní a poplatkov, takže cenovo pre nás veľmi výhodne. O projekte revitálizácie
nebudeme hovoriť, Ing. Augustínová, ktorá mala výsadbu realizovať obci nezaplatila poplatok za
spotrebu za plynu v skleníkoch za 3 roky. Ukončenie tejto pre obec nevýhodnej nájomnej zmluvy
budeme riešiť pomocou právnika. Obec by tento priestor mohla využiť napr. na zriadenie zberného
dvora. Projekt revitalizácie bol zrušený obecným zastupiteľstvom.

p. Solčiansky navrhol prijať záverečný účet za rok 2011 s pripomienkou z dôvodu, že v záverečnom
účte nie je zaevidovaný príjem ani výdaj finančnej výpomoci od súkromnej osoby Ing. Štefana
Valkoviča v sume 24 tis. €
p. Uhrinová – finančné prostriedky sú zaevidované v kolonke „Finančné prostriedky na ceste“ a preto
to nie je uvedené priamo v záverečnom účte na rok 2011
Pán starosta obce vyzval pána poslanca Ernesta Solčianskeho aby zúčtoval finančné prostriedky
súvisiace s chodom ŠK prijaté od obce, jedná sa o originál doklady.
p. Solčiansky – doklady prinesiem a predložím na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva
Pán starosta dal hlasovať, kto je za schválenie záverečného účtu za rok 2011 ako bol predložený
a vypracovaný p. Uhrinovou – hlasovanie za 5, proti 1, zdržal sa 1, nehlasoval 0.
p. Domaniský – bavili sme sa o rozpočte o tom, že sú krátené podielové dane, chce sa spýtať na to
Podlužie, či sa tento rok bude niečo pokračovať s tou cestou
p. starosta – nemáme na to peniaze, počítali sme, že dostaneme za odpredaj pozemkov od diaľničnej
spoločnosti ale nedostaneme nič, pretože prišiel prípis ohľadom toho, že tie pozemky patria štátu nie
obci , na obec v minulosti prešli a teraz ich štát odobral.
Finančná situácia bude lepšia až v roku 2014 kedy by sme mali dosplácať dva úvery a pre obec by
potom zostali financie približne 6000 € mesačne a to by už bolo možné aj niečo investovať a budovať
v obci.
Ďalej pán starosta informoval, že p. František Danko s manželkou zakúpil od obci pozemok
s nelegálnou skládkou za sumu 3400 €. Pomocou zamestnancov obce sme zlikvidovali na obci 3
divoké skládky, práce, ktoré sa robia robíme len svojpomocne. Keď sa brali úvery bola lepšia finančná
situácia, podielové dane boli vyššie, teraz sú dane nižšie, toho času musíme tieto úvery posplácať
a niečo nové budovať bude možné až v tom roku 2014.
Ďalej pán starosta informoval, že je kupec aj na pozemok so skládkou v časti Tesáre , mali by záujem
z Agrospolu to odkúpiť nakoľko je to tiež ich susedný pozemok chceli by si to ohradiť.
Ing. Záhorský – o kúpu tohto pozemku bol v minulosti záujem, bol tam problém, je tam umiestnený
stĺp vysokého napätia
p. Solčiansky sa spýtal či by sa mohli dať urobiť aspoň dve svietidlá na zástavku na betónke, tiež
požiadal aby bola pozvánka na zasadnutie doručená skôr ako 3 dni pred zasadnutím.
p. starosta – pozriem si to v zákone, mám vedomosť, že stačí najneskôr 3 dni vopred doručiť .
K bodu 7 – Záver:
Na záver pán starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Uznesenie č. 103/2012
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 28.6.2012
Určenie zapisovateľky
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 11. zasadnutí OZ konanom dňa 28.6.2012
prerokovalo
určenie zapisovateľky a
b e r i e n a v e d o m i e,
ţe Bc. Erika Zlatňanská bola určená za zapisovateľku zápisnice na 11. zasadnutí OZ konanom
dňa 28.6.2012.
Uznesenie č. 104/2012
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 28.6.2012
Určenie overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 11. zasadnutí OZ konanom dňa 28.6.2012
prerokovalo
určenie overovateľov zápisnice a
berie na vedomie
overovateľov zápisnice: p. poslanca Ernesta Solčianskeho a p. poslanca Rastislava
Domaniského z 11. zasadnutia OZ konaného dňa 28.6.2012

Uznesenie č. 105/2012
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 28.6.2012
Voľba návrhovej komisie.
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 11. zasadnutí OZ konanom dňa 28.6.2012
prerokovalo
voľbu návrhovej komisie a
volí
členov návrhovej komisie: p. poslanca Ing. Jozefa Záhorského a p. poslankyňu Ivanu
Pavlovičovú
Uznesenie č. 106/2012
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 28.6.2012
Schválenie programu rokovania
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 11. zasadnutí OZ konanom dňa 28.6.2012
prerokovalo
návrh programu 11. zasadnutia OZ konaného dňa 28.6.2012
s ch v a ľ u j e
program 11. zasadnutia OZ konaného dňa 28.6.2012

Uznesenie č. 107/2012
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 28.6.2012
Úprava rozpočtu obce Tesárske Mlyňany na rok 2012
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 11. zasadnutí OZ konanom dňa 28.6.2012
prerokovalo
návrh VZN č. 3/2012 o úhradách za sociálne sluţby
s ch v a ľ u j e,
VZN č. 3/2012 o úhradách za sociálne sluţby
Uznesenie č. 108/2012
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 28.6.2012
Návrh zmeny stupnice pre úhradu stravy dôchodcov za obedy
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 11. zasadnutí OZ konanom dňa 28.6.2012
prerokovalo
návrh zmeny stupnice pre úhradu stravy dôchodcov za obedy od 1.7.2012
s ch v a ľ u j e
návrh zmeny stupnice pre úhradu stravy dôchodcov za obedy od 1.7.2012

Uznesenie č. 109/2012
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 28.6.2012
Dohodnúť nájomné za prenájom pozemku pre firmu Orange Slovensko, a.s.
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 11. zasadnutí OZ konanom dňa 28.6.2012
prerokovalo
návrh dohodnúť s firmou Orange Slovensko, a.s. uzatvorenie nájomnej zmluvy za prenájom
pozemku, parc.č. 312/2, k.ú. Tesáre nad Ţitavou o celkovej ploche 100 m2 minimálne za
sumu 3000 €/ kalendárny rok
s ch v a ľ u j e,
dohodnúť s firmou Orange Slovensko, a.s. uzatvorenie nájomnej zmluvy za prenájom
pozemku, parc.č. 312/2, k.ú. Tesáre nad Ţitavou o celkovej ploche 100 m2 minimálne za
sumu 3000 €/ kalendárny rok

Uznesenie č. 110/2012
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 28.6.2012
Záverečný účet obce Tesárske Mlyňany za rok 2011
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 11. zasadnutí OZ konanom dňa 28.6.2012
prerokovalo
záverečný účet obce Tesárske Mlyňany za rok 2011
s ch v a ľ u j e,
záverečný účet obce Tesárske Mlyňany za rok 2011

Uznesenie č. 111/2012
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 28.6.2012
Programová štruktúra výdavkov za rok 2011
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 11. zasadnutí OZ konanom dňa 28.6.2012
prerokovalo
programovú štruktúru výdavkov za rok 2011
s ch v a ľ u j e,
programovú štruktúru za rok 2011

zapísala: Bc. Erika Zlatňanská ............................... dňa 28.6.2012

Overovatelia zápisnice – Ernest Solčiansky ...................................... dňa ........................
Rastislav Domaniský ............................... dňa ........................

Ing. Štefan Valkovič
starosta obce

