Zápisnica
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 23.2.2012

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program: 1. Privítanie
2. Procedurálne záležitosti
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Schválenie VZN č. 1/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Tesárske Mlyňany
5. Schválenie Dodatku č. 3 k VZN č. 2/2011 o výške príspevkov v školách a školských
zariadeniach zriadených obcou Tesárske Mlyňany /zmena § 4 výška príspevku v školskej jedálni/
6. Informácia o čerpaní prostriedkov získaných z medziúveru prijatého v decembri 2011
7. Rôzne – Žiadosti o príspevok z rozpočtu obce Tesárske Mlyňany na rok 2012
8. Rozpočet na rok 2012 /materiál bol zaslaný 1/2012/
9. Návrh na zmenu názvu ulice – návrh predkladá pán farár Mgr. Peter Kukučka
10. Záver
K bodu 1 a 2:
Pán starosta privítal prítomných poslancov. Určil zapisovateľku Bc. Eriku Zlatňanskú. Ďalej
overovateľov zápisnice – Ivanu Pavlovičovú a Ing. Jozefa Záhorského – hlasovanie poslancov za 7,
proti 0, zdržal sa 0. Určil návrhovú komisiu na zostavenie uznesenia Vladimíra Plaštiaka a Ernesta
Solčianskeho – za 7, proti 0, zdržal sa 0.
K bodu 3:
Pán starosta dal hlasovať za program zasadnutia podľa pozvánky – za 7, proti 0, zdržal sa 0.
K bodu 4 :
Pán starosta informoval, že na obec bol doručený návrh VZN o financovaní školských zariadení na rok
2012, ktorý vypracovala vedúca školského stravovania. Návrh zohľadňuje pokles stravníkov
v zariadení školského stravovania o 18 žiakov a v MŠ o 1 dieťa oproti minulému roku a tiež
zverejnenú výšku podielových daní pre obce. V navrhnutých sadzbách sú už zahrnuté aj prípadné
najnutnejšie opravy a údržba v ŠJ a ŠKD. Pán starosta dal hlasovať za uvedený návrh VZN. Poslanci
schválili VZN č. 1/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka
školských zariadení so sídlom na území obce Tesárske Mlyňany - hlasovanie za 7, proti 0, zdržal sa 0.

K bodu 5:
Ďalej pán starosta informoval, že zo školy bol zaslaný aj návrh VZN o výške príspevkov v školských
zariadeniach. Pôvodná výška bola schválená VZN č. 2/2011, súčasná výška poplatkov, ktorú navrhla
vedúca školskej jedálne a úprava § 4 uvedeného VZN sú zahrnuté v Dodatku č. 3 k VZN č. 2/2011
o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Tesárske Mlyňany –
hlasovanie za 7, proti 0, zdržal sa 0.
K bodu 6:
Pán starosta informoval, že obec si v mesiaci december zobrala medziúver vo výške 55 tis. € nakoľko
bolo potrebné zaplatiť nepouhrádzané faktúry. Jednotlivé platby sú uvedené v prílohe zápisnice Viď.
Výpis z účtu Dexia banky Slovensko, a.s. , pobočka Vráble.
Ing. Záhorský sa spýtal, či nám niečo platí firma na výrobu solárnej energie. Pani Uhrinová
odpovedala, že zaplatili 1500€. Pán starosta povedal, že by sa mal so zástupcami tejto firmy stretnúť .
K bodu 7: Rôzne
Pán starosta informoval poslancov, že boli na obecný úrad doručené žiadosti miestnych organizácií
o príspevky do rozpočtu obce na rok 2012, za každú žiadosť sa bude hlasovať samostatne.
p. Solčiansky – spýtal sa či máme VZN o darovaní finančných prostriedkov právnickým a fyzickým
osobám, nakoľko obce by mali mať vypracované takého VZN, na základe ktorého by sa im potom
tieto žiadosti o príspevok schvaľovali
p. starosta povedal, že o každej žiadosti do rozpočtu sa bude individuálne hlasovať a preverí to, či je
to potrebné podľa akého zákona a či obec takéto VZN má vypracované
Nakoľko na zasadnutie OZ prišiel pán farár Mgr. Kukučka poslanci tento bod rokovania prerušili
a začali prejednávať bod 9 – Návrh na zmenu názvu časti ulice Š. Moysesa.
K bodu 9:
Návrh na zmenu názvu ulice predložil pán farár, ktorému pán starosta odovzdal slovo.
p. farár – v obci je veľká úcta Š. Moysesovi, máme po ňom pomenovanú základnú školu a aj ulicu
a prišiel som s nápadom, nakoľko na budúci rok bude 100. výročie narodenia významného rodáka
arcibiskupa Júliusa Gábriša a aj 40. výročie ako bol vyhlásený za biskupa, pomenovať na počesť tohto
nášho významného rodáka časť ulice tak symbolicky od fary smerom ku Žitave, alebo tú časť kde je
sýpka pomenovať námestím Júliusa Gábriša. Neviem či bude záujem u občanov, ktorí v tejto časti
bývajú a preto ich chcem osloviť, či vyjadria záujem, nakoľko si budú musieť meniť všetky doklady.
Najskôr ale chce poznať názor poslancov ako aj požiadať o pomoc pri realizácii tohto návrhu.
V prípade, že poslanci ako aj občania, ktorých by sa táto zmena dotýkala vyjadria súhlas, by farský
úrad uhradil výdavky súvisiace s výmenou dokladov.
p. Plaštiak – treba osloviť ľudí, sú za aj proti
p. Polák – priklonil by sa len k návrhu námestia

p. starosta – chystáme sa robiť úpravy parku aj to by nebolo zlé názov „park Júliusa Gábriša“
p. farár – bolo by to dôstojnejšie časť ulice, malo by to väčšiu váhu
p. Pivarči – tak potom navrhujem zmenu názvu ulice od križovatky z dôvodu lepšej orientácie
p. Horváth – tak keď škola má pomenovanie po Š. Moysesovi, materskú školu by sme nemohli
pomenovať po Júliusovi Gábrišovi?
p. starosta – keby sa občania vyjadrili, že nemajú záujem o zmenu, tak by sme to mohli riešiť s tým
parkom
p. Polák – pomenovať ulicu to má isto zmysel
p. starosta – bude potrebná výmena všetkých dokladov u občanov, ktorých sa bude zmena dotýkať,
bude to zložité. Pán starosta dal hlasovať za to, urobiť prieskum ohľadom zmeny názvu ulice
u občanov, ktorých sa to týka s tým, že pán farár pomôže finančne pri výmene dokladov – hlasovanie
za 7, proti 0, zdržal sa 0.
K bodu 7 – Rôzne – pokračovanie:
Žiadosť ZO SZ záhradkárov v Tesárskych Mlyňanoch o finančný príspevok z rozpočtu obce na rok 2012
vo výške 450,- € na zabezpečenie miestnej degustácie, občerstvenie pre hudbu pri púti a pri sviatku
sv. Urbana. Nakoľko medzi poslancami padli aj nejaké návrhy na zníženie tejto finančnej čiastky dal
pán starosta hlasovať za požiadavku záhradkárov: za – 4, proti 3, zdržal sa 0.
Ing. Čepcová – organizácie by mali 1x do roka prekladať správu o činnosti
p. starosta povedal, že organizácie poskytli do kroniky informácie o činnosti a aj fotky
Žiadosť DHZ Tesárske Mlyňany o finančný príspevok z rozpočtu obce na rok 2012 vo výške 1450,-€ na
nákup náhradných dielov, materiálu, pohonných hmôt, elektrickú energiu, kúrenie
Ing. Záhorský – priespievame organizáciám, VÚC dáva tiež prostriedky na projekty, dostane každý kto
požiada a spĺňa požiadavky, je potrebné organizácie informovať aj o tejto možnosti získať financie.
Na internete je aj tlačivo, keď tento rok podajú projekt tak na budúci rok dostanú peniaze.
p. starosta - treba im dať vzor a môžu si požiadať
p. Polák – túto informáciu tieto organizácie nevedia
Pán starosta dal hlasovať za príspevok do rozpočtu obce na rok 2012 pre DHZ vo výške 1450,-€, za 7,
proti 0, zdržal sa 0.
Ďalej bola prejednaná žiadosť obecnej knižnice o pridelenie sumy 850,-€ na nákup knižného fondu
a sumu 200,-€ pre výpočtovú techniku /zakúpenie kníh, toneru do kopírky, papiera,
samofinancovanie projektu/ - hlasovanie za 7, proti 0, zdržal sa 0.

Žiadosť o príspevok z rozpočtu obce na rok 2012 pre poľovné združenie Arborétum Tesárske Mlyňany
vo výške 143,83 € ako odpočet dane z nehnuteľnosti za poľovný revír v našom katastri – hlasovanie
za 7, proti 0, zdržal sa 0.
V tomto bode bol aj prejednaný návrh VZN č. 2/2012 o umiestňovaní volebných plagátov, je
potrebné schváliť pre voľby do NRSR – hlasovanie za 7, proti 0, zdržal sa 0.
Ďalej pán starosta informoval, že sme podali žiadosť Spoločnosti S.A. spol. s. r. o., Čachtická 13,
Bratislava o zrušenie obecného internetu. Zmluva bude zrušená k 30.4.2012.
Pán starosta preložil návrhy kúpnych zmlúv, ktoré vypracovala firma InKat spol. s.r.o. Bratislava
k zabezpečeniu majetkoprávneho vysporiadania rýchlostnej cesty R1 v úseku Selenec – Beladice –
Tekovské Nemce v k. ú. Tesáre nad Žitavou a to odkúpenie obecných pozemkov parc. č. 2836/1
a 2878/1 celkovo za sumu 6 214,83 €. Nakoľko je tento odpredaj v záujme štátu pán starosta dal
hlasovať za prijatie uznesenia, že predaj obecného pozemku bude prejednaný ako prípad osobitného
zreteľa – hlasovanie za 7, proti 0, zdržal sa 0.
Následne dal pán starosta hlasovať za návrhy kúpnych zmlúv spoločnosti InKat spol. s. r. o. Bratislava
a to odpredaj obecnej parcely č. 2836/1 pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s. Bratislava pre stavbu
„R1 Selenec – Beladice“ o výmere 369 m2 za sumu 1 933,67 € a parcely č. 2878/1 pre Národnú
diaľničnú spoločnosť, a.s. Bratislava pre stavbu „R1 Beladice – Tekovské Nemce“ o výmere 20 358 m2
za sumu 4 281,16 € - hlasovanie za 7, proti 0, zdržal sa 0.
Pán starosta informoval, že sú rozpracované dva projekty revitalizácia zelene a regenerácia centrálnej
zóny. V projekte revitalizácia zelene má práce robiť firma Augustínových - ide o úpravu zelene,
výsadbu kríkov v okolí železničnej stanice, pri kostole, plochy na Lipovej ul., okolo zástavky na
Hlavnej ul. pri Mlyňanke /naplánovaný projekt je v sume 30 tis. - €, zmluva podpísaná s PPA,
spoluúčasť 4600,-€/. V tomto projekte bolo riešené aj umiestnenie lavičiek a odpadových košov.
Celková realizačná projektu je približne 340 tis.€, pri 5% spoluúčasti obec bude musieť z rozpočtu
obce zaplatiť približne 20 tis.€. Nakoľko máme finančné problémy, splácame medziúver, je potrebné
rozhodnúť čo ďalej s týmto projektom.
Zároveň je rozpracovaný projekt regenerácia centrálnej zóny, podaný bývalým starostom. Zmluva
bola podpísaná v r. 2011, realizácia projektu podľa pôvodného rozpočtu bola vo výške 700 tis.€. Pred
niekoľkými mesiacmi bol schválený zákon, podľa ktorého sa menia podmienky verejného
obstarávania. V rámci tohto projektu pán starosta jednal v BA s p. Šulekovou, pri momentálnej zlej
finančnej situácii obce poslanci riešili, či by nebolo rozumné od zmluvy odstúpiť, obec je povinná
vytýčiť si inžinierske siete a určite by boli fakturované aj práce naviac, stavba má prebiehať približne
rok a podľa uvedeného ostáva pre dozor suma 3 tis. , je to taktiež nízka suma. V projekte je
navrhnutý v parku amfiteáter, nie je to dobré miesto, nakoľko je to pri ceste a pri železničnej trati.
p. Horváth – momentálne musíme rozmýšľať, nemáme to z čoho robiť, sú obce, ktoré majú
vydláždené námestia a skončili v nútenej správe
p. Polák - keď budeme mať peniaze, dlažba sa dá kúpiť a môžeme si to urobiť aj s našimi ľuďmi
p. starosta – odmietnutie projektu nie je príjemné, bude treba vyjadrenie prečo projekty rušíme

p. Solčiansky – nemali by sme všetko rušiť
p. Polák – nemáme na to, podielových daní bude chodiť menej
p. Uhrinová – je pekné keď sa buduje, ale nemáme za čo
p. starosta – boli to rozbehnuté projekty, nie sú zlé, ale vedel by som si to aj inak predstaviť
Ing. Záhorský – keď prídu peniaze zo sýpky, tak ich neminúť a použiť na realizáciu projektu
p. starosta – vyplácame len základné veci, a čo sa týka refundácie financií zo sýpky, tieto peniaze
musíme vrátiť Prima banke z dôvodu splatenia 80 tis. medziúveru
p. Solčiansky – projekt sa nedá zrušiť?, pán starosta povedal, že nie
Ing. Záhorský – projekt, ktorý je cez VÚC môžeme robiť aj o rok
p. starosta – ale firma potom negarantuje odovzdanie diela, do toho projektu na revitalizáciu verejnej
zelene by bol zato ísť do toho, ale v rozpočte nemáme ani na to peniaze, a projekt regenerácia
centrálnej zóny je pre nás finančne úplne neuskutočniteľný, keď sa trošku obec dostane do lepšej
finančnej situácie, nebudeme mať toľko úverov, chodníky môžeme aj sami robiť.
p. Solčiansky – aj zeleň môžeme robiť sami
Pán starosta dal hlasovať za to, či uvedené projekty stopnúť. Kto je za to odstúpiť od projektu
regenerácia centrálnej zóny s odôvodnením, že obec sa momentálne nachádza v tažkej finančnej
situácii, že si nemôže dovoliť 5% spoluúčasť. Podľa projektu bol výkaz výmer vo vyššej sume ako
vysúťažená ponuka. Hlasovanie za 7, proti 0, zdržal sa 0.
Pán starosta dal hlasovať o pozastavení aj ďalšieho projektu revitalizácia zelene, tiež z dôvodu
momentálnej zlej finančnej situácii obce – hlasovanie za 5, proti 0, zdržal sa 2.
p. Polák – zeleň ako aj chodníky môžeme riešiť aj na budúci rok v spolupráci s miestnymi
podnikateľmi
Pán starosta informoval poslancov, že podal projekt, ministerstvo financií bude prerozdeľovať
finančné prostriedky podľa §2 – dotácia, riešil by sa krízový stav v budove MŠ, je tam veľký únik tepla,
a budova by sa zhodnotila. Maximálna zadaná suma na realizáciu projektu je 13 400,-€.
Ďalej informoval, že má v pláne urobiť pri cintoríne v časti Tesáre parkovisko, parkovanie áut tam
vôbec nie je doriešené,
Budeme to financovať z vlastných zdrojov, odstránili sa tam už nejaké brezy a začali sa už prípravné
práce pre uloženie dlažby.
Tiež pán starosta informoval, že bol podaný projekt v oblasti prevencie kriminality a to kamerový
systém v niektorých najviac frekventovaných častiach obce. Sú to špičkové kamery, v rámci projektu
bolo treba vybrať také hlavné úseky, navrhli sme v projekte kamery inštalovať pri ZŠ, jednu pri
cintoríne v Mlyňanoch, v centri obce. Je potrebné zabezpečiť bezpečnosť v obci. Projekt je vo výške
55 tis.€

Pán starosta povedal, že tento systém robí len záznam, keby sa niečo stalo, dá sa to archivovať 2
týždne, obec je pod určitým monitorom. Majú to aj v Hosťovciach a v Červenom Hrádku, je možnosť
zachytiť ŠPZ auta. Je to určitý prostriedok zachovania bezpečnosti v obci.
Ozvali sa starostovi traja mladí ľudia v obci, ktorí by chceli fungovať v komisii kontroly v obci, bola by
nejaké obecná akcia tak by dohliadali na poriadok, fungovalo by to na dobrovoľnej báze.
p. Polák – je to zložité zasahovať do práv občanov, mohlo by to fungovať len tak, že by hlásili prečiny
p. starosta – nebolo by to na škodu, člen tejto komisie si to musí zvážiť, lebo zodpovedá sám za seba ,
v meste funguje mestská polícia
p. Polák – to je iné, člen tejto našej kontrolnej skupiny môže len upozorniť majiteľa aby dodržiaval
napr. poriadok v zariadení
p. starosta – on nedostane uniformu, ani nebude mať práva obecnej polície, informujem Vás o tejto
ponuke dobrovoľníkov
Ing. Záhorský – môžeme to vyskúšať či to vydržia a ako to bude fungovať
Ing. Čepcová – môžu len pozorovať a upozorniť ale nezasahovať
p. Polák – možno by to pomohlo udržiavať poriadok v obci, môžeme to vyskúšať
p. Solčiansky – môžu kontrolovať aj prevádzky
Pán starosta prečítal žiadosť základnej školy o delegovanie do rady školy pri ZŠ Š. Moysesa, Školská
608, Tesárske Mlyňany na funkčné obdobie 2012 - 2016. Doteraz boli členmi za zriaďovateľa
Mgr. Švecová, Ing. Záhorský, p. Kullová a PaedDr. Kuťková Štefánia. Spýtal sa či má niekto ochotu
pracovať v tejto rade a navrhol za obec do dary školy Ing. Záhorského, p. Poláka, p. Plaštiaka a p.
Pivarčiovú a dal hlasovať za tento návrh – za 7, proti 0, zdržal sa 0.
K bodu 8 – Rozpočet na rok 2012
p. Uhrinová – návrh rozpočtu bol vypracovaný k 13.12.2011, príprava bola podmienená vybavením
medziúveru v Dexia banke , kvôli krátkosti času nebol vtedy schválený. Navrhuje schváliť ho v takej
podobe ako bol vtedy vypracovaný, nakoľko bude potrebné dať banke výkazy, úver sa musí do konca
roka zaplatiť. V prípade potreby sa po pol roku urobia úpravy rozpočtu.
p. Polák – veľa obcí je v nútenej správe
p. Uhrinová – v rozpočte nie sú príspevky organizáciám lebo by nám žiadosť o úver zamietli
pán starosta predložil ešte žiadosti o pridelenie prostriedkov z rozpočtu obce pre ŠK Tesárske
Mlyňany, ide o sumu 1952,22 €, ktorá je potrebná na zachovanie chodu športového klubu /povinné
platby ZsFZ a OblFZ vo výške 1158,22 € a 794,- € na dopravu 5. Ligu/, navrhol pre športovcov zahrnúť
do rozpočtu na rok 2012 sumu 4000,-€, nakoľko ide aj o podporu stolného tenisu – hlasovanie za 7,
proti 0, zdržal sa 0.

Pán starosta dal hlasovať za návrh rozpočtu na rok 2012 v takej forme ako bol vypracovaný
a predložený banke pri schvaľovaní medziúveru – hlasovanie za 7, proti 0, zdržal sa 0.
p. Solčiansky – mali by sme mať schválený aj programový rozpočet
p. starosta – ten sa bude schvaľovať na budúcom zasadnutí OZ, zároveň prečítal poslancom správu
o hospodárení za obdobie po svojom zvolení, ktorá pôjde do každej domácnosti
p. Polák – spýtal sa čo sa bude robiť s jedálňou, tečie tam
p. starosta – mal by sa tam dať aspoň plech
p. Pivarči – musí tam ísť aspoň malý krov
p. starosta – sme ochotný prispieť škole pri riešení tejto havarijnej situácie ale sú tam príspevky od
rodičov ako aj fond opráv
p. Solčiansky – bude oslava 40. Výročie založenia základnej školy, malo by sa to dať do rozpočtu
p. starosta – vie o tom, požiada miestnych občanov, ktorí ubytovávali či by ubytovali pozvaných hostí
Pán starosta informoval poslancov, že v bytovke máme nejaké podlžnosti, nie je riadne platené
nájomné, nedoplatok k pol roku bol 1158,98 € ku koncu roku /boli sviatky/ to narástlo na sumu
2556,7 €. Pani Uhrinová povedala, že riadne poplatené platby za prenájom obecného bytu majú p.
Benčeková, Švába, Poláková Silvia, Pollák Štefan, Gálik a Majlát, ostatní majú podlžnosti.
p. Solčiansky – majú tam zábezpeku 3 mesiace, ale niektorí nemajú zaplatené dlhšie obdobie, treba
konať, to sa potom nabaľuje a kedy to doplatia
p. Polák – ako to od nich vymáhať, ľudia majú dnes finančné problémy, ale keď sú zamestnaní majú
riadne platiť, keď toho bude viacej nebudú schopní ďalej platiť
p. Uhrinová- idú im upomienky, mali už aj splátkové kalendáre, zábezpeka za každého je na účte
p. Plaštiak – dať upomienku a potom to vymáhať exekútorom, Ing. Záhorský – stále idú do mínusu,
p. Solčiansky – navrhuje dať výpoveď z nájmu
Po prejednaní neplatičov nájomného obecnej bytovky dal pán starosta hlasovať , kto je za to, aby sa
dlžníkom na nájomnom zaslala výzva na zaplatenie do konca marca, s tým, že je potrebné dlžnú
sumu zaplatiť alebo majú možnosť požiadať o splátkový kalendár. V prípade, že porušia túto
poslednú výzvu a dlžnú sumu nájmu nezaplatia alebo porušia splátkový kalendár bude im daná
výpoveď z nájmu – hlasovanie za 7, proti 0, zdržal sa 0.
p. Solčiansky – ako je tu zamestnaná slečna Behúlová, chcel aj bývalý starosta zamestnať ďalšiu silu,
my sme nesúhlasili
p. starosta – áno je tu zamestnaná, najskôr sme ju zobrali na projekt, teraz je na dobu určitú do konca
roka, má minimálnu mzdu, robí kultúrne akcie, nahadzuje informácie na internetovú stránku obce,
predtým sa platila sila na dohodu za tieto práce. Pán Harangózo ide do dôchodku, nemalo by to
navýšiť mzdy, uvidíme ako sa osvedčí, môže sa jej zmluva predĺžiť na ďalší rok.

Na záver pán starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Uznesenie č. 75/2012
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 23.2.2012
Určenie zapisovateľky.
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 9. zasadnutí OZ konanom dňa 23.2.2012
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 9. zasadnutí OZ konanom
dňa 23.2.2012.
Uznesenie č. 76/2012
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 23.2.2012
Určenie overovateľov zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 9. zasadnutí OZ konanom dňa 23.2.2012
prerokovalo
určenie overovateľov zápisnice a
berie na vedomie
overovateľov zápisnice: p. poslanca Ing. Jozefa Záhorského a p. poslankyňu Ivanu
Pavlovičovú z 9. zasadnutia OZ konaného dňa 23.2.2012
Uznesenie č. 77/2012
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 23.2.2012
Voľba návrhovej komisie.
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 9. zasadnutí OZ konanom dňa 23.2.2012
prerokovalo
voľbu návrhovej komisie a
volí
členov návrhovej komisie: p. poslanca Vladimíra Plaštiaka a p. poslanca Ernesta Solčianskeho
Uznesenie č. 78/2012
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 23.2.2012
Schválenie programu rokovania.
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 9. zasadnutí OZ konanom dňa 23.2.2012
prerokovalo
návrh programu 9. zasadnutia OZ konaného dňa 23.2.2012
s ch v a ľ u j e
program 9. zasadnutia OZ konaného dňa 23.2.2012

Uznesenie č. 79/2012
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 23.2.2012
VZN č. 1/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a ţiaka školských zariadení so sídlom na území obce Tesárske Mlyňany
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 9. zasadnutí OZ konanom dňa 23.2.2012
prerokovalo
návrh VZN č. 1/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a ţiaka školských zariadení so sídlom na území obce Tesárske Mlyňany
s ch v a ľ u j e
VZN č. 1/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a ţiaka
školských zariadení so sídlom na území obce Tesárske Mlyňany
Uznesenie č. 80/2012
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 23.2.2012
Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2011 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach
zriadených obcou Tesárske Mlyňany
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 9. zasadnutí OZ konanom dňa 23.2.2012
prerokovalo
návrh dodatku č. 3 k VZN č. 2/2011 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach
zriadených obcou Tesárske Mlyňany
s ch v a ľ u j e
Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2011 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach
zriadených obcou Tesárske Mlyňany
Uznesenie č. 81/2012
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 23.2.2012
Zmena názvu časti ulice Š. Moysesa na Námestie Júliusa Gábriša
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 9. zasadnutí OZ konanom dňa 23.2.2012
prerokovalo
návrh pána farára Mgr. Petra Kukučku o zmenu názvu časti ulice Š. Moysesa na Námestie
Júliusa Gábriša
s ch v a ľ u j e,
uskutočniť prieskum občanov o zmene názvu časti ulice Š. Moysesa na Námestie Júliusa
Gábriša podľa návrhu Mgr. Petra Kukučku, s tým, ţe náklady občanov spojené s uvedenou
zmenou pri výmene dokladov bude hradiť farský úrad.
Uznesenie č. 82/2012
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 23.2.2012
Finančný príspevok z rozpočtu obce pre ZO SZ záhradkárov v Tesárskych Mlyňanoch v
sume 450,- € na rok 2012
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 9. zasadnutí OZ konanom dňa 23.2.2012
p r e r o k o v a l o ţiadosť ZO SZ záhradkárov v Tesárskych Mlyňanoch o poskytnutie
finančného príspevku vo výške 450,- € z rozpočtu obce na rok 2012 za účelom činnosti

organizácie a uskutočnenie akcií v roku 2012 / degustácia vín, občerstvenie sviatok sv.
Urbana a pre hudbu k púti/
s ch v a ľ u j e,
finančný príspevok z rozpočtu obce na rok 2012 pre ZO SZ záhradkárov v Tesárskych
Mlyňanoch v sume 450,- €
Uznesenie č. 83/2012
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 23.2.2012
Finančný príspevok z rozpočtu obce pre DHZ v Tesárskych Mlyňanoch v sume 1 450,- €
na rok 2012
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 9. zasadnutí OZ konanom dňa 23.2.2012
prerokovalo
ţiadosť DHZ v Tesárskych Mlyňanoch o poskytnutie finančného príspevku vo výške 1450,- €
z rozpočtu obce na rok 2012 pre činnosť organizácie /súťaţe, energie, pohonné hmoty,
materiál, náhradné diely/
s ch v a ľ u j e,
finančný príspevok z rozpočtu obce na rok 2012 pre DHZ v Tesárskych Mlyňanoch
v sume 1 450,- €
Uznesenie č. 84/2012
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 23.2.2012
Finančný príspevok z rozpočtu obce pre Obecnú kniţnicu v Tesárskych Mlyňanoch
v sume 1050,- € na rok 2012
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 9. zasadnutí OZ konanom dňa 23.2.2012
prerokovalo
ţiadosť Obecnej kniţnice v Tesárskych Mlyňanoch o poskytnutie finančného príspevku vo
výške 1050,- € z rozpočtu obce na rok 2012 na nákup kniţného fondu vo výške 850,- € a pre
výpočtovú techniku 200,- €
s ch v a ľ u j e,
finančný príspevok z rozpočtu obce na rok 2012 pre Obecnú kniţnicu v Tesárskych
Mlyňanoch v sume 1050,- €
Uznesenie č. 85/2012
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 23.2.2012
Finančný príspevok z rozpočtu obce na rok 2012 pre Poľovné zdruţenie Tesárske
Mlyňany v sume 143,83 €
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 9. zasadnutí OZ konanom dňa 23.2.2012
prerokovalo
ţiadosť Poľovného zdruţenia Tesárske Mlyňany o poskytnutie finančného príspevku vo
výške 143,83 € z rozpočtu obce na rok 2012 na zápočet za nájom prenajatej poľovnej plochy
s ch v a ľ u j e,
finančný príspevok z rozpočtu obce na rok 2012 pre Poľovné zdruţenie Tesárske Mlyňany
v sume 143,83 €

Uznesenie č. 86/2012
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 23.2.2012
VZN č. 2/2012 o umiestňovaní volebných plagátov v obci Tesárske Mlyňany pre Voľby
do NR SR
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 9. zasadnutí OZ konanom dňa 23.2.2012
prerokovalo
návrh VZN č. 2/2012 o umiestňovaní volebných plagátov v obci Tesárske Mlyňany
s ch v a ľ u j e
VZN č. 2/2012 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách obce
Tesárske Mlyňany
Uznesenie č. 87/2012
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 23.2.2012
Predaj obecného pozemku ako prípad osobitného zreteľa
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 9. zasadnutí OZ konanom dňa 23.2.2012
prerokovalo
návrh starostu obce Ing. Štefana Valkoviča prejednať predaj obecného pozemku ako prípad
osobitného zreteľa podľa ţiadosti Národnej diaľničnej spoločnosti a.s., Bratislava
s ch v a ľ u j e,
predaj obecného pozemku ako prípad osobitného zreteľa pre Národnú diaľničnú spoločnosti,
a.s. Bratislava
Uznesenie č. 88/2012
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 23.2.2012
Predaj obecného pozemku parc. č. 2878/1, k.ú. Tesáre nad Ţitavou a parc. č. 2836/1,
k.ú. Tesáre nad Ţitavou pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s. Bratislava
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 9. zasadnutí OZ konanom dňa 23.2.2012
prerokovalo
návrh kúpnych zmlúv Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., Bratislava
- č. 30201/172/2012/Tesáre nad Ţitavou/ 831/ InKat na odkúpenie pozemku parc. č. 2878/1,
k.ú. Tesáre nad Ţitavou pre stavbu „R1 Beladice – Tekovské Nemce“ o výmere 20 358 m2 za
sumu 4 281,16 €
- č. 30201/199/2012/Tesáre nad Ţitavou/830/InKat na odkúpenie pozemku parc. č. 2836/1,
k.ú. Tesáre nad Ţitavou pre stavbu „R1 Selenec – Beladice“ o výmere 369 m2
za sumu 1 933,67 €
s ch v a ľ u j e,
predaj obecnej parcely č. 2878/1 o výmere 20 358 m2, k. ú. Tesáre nad Ţitavou pre Národnú
diaľničnú spoločnosti, a.s. Bratislava za sumu 4 281,16 € a predaj obecnej parcely č. 2836/1
o výmere 369 m2, k.ú. Tesáre nad Ţitavou pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s. Bratislava
za sumu 1 933,67 €

Uznesenie č. 89/2012
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 23.2.2012
Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rady školy pri ZŠ Š. Moysesa Tesárske Mlyňany
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 9. zasadnutí OZ konanom dňa 23.2.2012
prerokovalo
ţiadosť Základnej školy Š.Moysesa Tesárske Mlyňany o delegovanie do rady školy štyroch
zástupcov a navrhlo nasledovných kandidátov Vladimíra Plaštiaka, Milana Poláka, Ing. Jozefa
Záhorského, Zuzanu Pivarčiovú,
s ch v a ľ u j e,
do rady školy pri ZŠ Š. Moysesa, Školská 608, Tesárske Mlyňany na funkčné obdobie
2012 - 2016 nasledovných zástupcov zriaďovateľa:
Vladimíra Plaštiaka, Milana Poláka, Ing. Jozefa Záhorského a Zuzanu Pivarčiovú
Uznesenie č. 90/2012
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 23.2.2012
Finančný príspevok z rozpočtu obce na rok 2012 pre Športový klub ŠK Tesárske
Mlyňany v sume 1 952,22 €
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 9. zasadnutí OZ konanom dňa 23.2.2012
prerokovalo
ţiadosť o finančný príspevok z rozpočtu obce na rok 2012 pre Športový klub ŠK Tesárske
Mlyňany v sume 1 952,22 € na doplatenie výdavkov vzniknutých v období za jeseň ročníka
2011/2012 a to povinné platby ZsFZ a OblFZ v sume 1 158,22 € a dopravu 5. Liga dorast
v sume 794,- €
s ch v a ľ u j e,
finančný príspevok z rozpočtu obce na rok 2012 pre Športový klub ŠK Tesárske Mlyňany
v sume 1 952,22 €
Uznesenie č. 91/2012
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 23.2.2012
Rozpočet obce Tesárske Mlyňany na rok 2012
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 9. zasadnutí OZ konanom dňa 23.2.2012
prerokovalo
návrh rozpočtu obce Tesárske Mlyňany na rok 2012
s ch v a ľ u j e,
rozpočet obce Tesárske Mlyňany na rok 2012
Uznesenie č. 92/2012
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 23.2.2012
Výzva dlţným nájomcom obecnej bytovky
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 9. zasadnutí OZ konanom dňa 23.2.2012
prerokovalo

informáciu o nedoplatkoch na nájmoch v obecnej nájomnej bytovke a navrhlo zaslať do konca
mesiaca marca 2012 dlţným nájomníkom výzvy na zaplatenie nedoplatku a dohodnúť
splátkový kalendár
s ch v a ľ u j e,
do konca marca 2012 zaslať výzvy dlţným nájomcom obecnej bytovky a dohodnúť splátkový
kalendár.
zapísala: Bc. Erika Zlatňanská ................................ dňa 23.2.2012
Overovatelia zápisnice – Ing. Jozef Záhorský .................................. dňa .........................
Ivana Pavlovičová .................................. dňa .........................

Ing. Štefan Valkovič
starosta obce

