Zápisnica z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 11.3.2014
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program: 1. Privítanie
2. Procedurálne záležitosti
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na dieťa navštevujúce vzdelávanie v CVČ
Domino Nitra
5. Žiadosť ZO SZ záhrad. o príspevok z rozpočtu obce Tesárske Mlyňany na rok 2014
6. Žiadosť DHZ Tesárske Mlyňany o zakúpenie dopravného prostriedku
7. Žiadosť MUDr. Jakuboviča o rekonštrukciu zadného vchodu zdravot. strediska
8. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – Tomáš Masár, bytom Nitra
9. Žiadosť p. Stanislava Gajdošíka o odkúpenie obecného pozemku
10. Prejednanie rozpočtu obce na rok 2014
11. Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2013 obce Tesárske Mlyňany o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, žiada škols. zariadení a na krúžok záujmov. vzdelávania
12. Žiadosť o prenájom pozemku – Branislav Lipnický
13. Rôzne
14. Záver
K bodu 1 a 2:
Pán starosta privítal prítomných poslancov. Určil zapisovateľku Ing. Eriku Zlatňanskú.
Ďalej overovateľov zápisnice p. poslankyňu Ivanu Pavlovičovú a p. poslanca Michala Pivarčiho. Do
návrhovej komisie pána poslanca Rastislava Domaniského a p. poslanca Martina Králika.
Hlasovanie za návrhovú komisiu za 8, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0.
K bodu 3:
Pán starosta dal hlasovať za program zasadnutia s tým, že požiadavky prítomných občanov obce
na zasadnutí budú prerokované prednostne – hlasovanie za 7, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 0.
Postupne odovzdal slovo prítomným občanom k prerokovaniu ich požiadaviek.
K bodu 6: Žiadosť DHZ Tesárske Mlyňany o zakúpenie dopravného prostriedku
Pán starosta informoval o žiadosti členov DHZ o zakúpenie auta, ktoré by slúžilo na prepravu
osôb. Odovzdal slovo prítomným členom organizácie DHZ.
p. Martin Levický – povedal, že by žiadali pre činnosť organizácie zakúpiť nové auto, ktoré by slúžilo
na prepravu osôb na súťaže. Nakoľko súčasný automobil AVIA je už nevyhovujúci, STK a emisná končí
v júni tohto roku, čo sa týka pohonných hmôt je tiež náročné. Zatiaľ konkrétne auto nehľadali
nakoľko nevedia, či obec bude môcť finančne prispieť. Bolo by lepšie nejaké novšie auto.
p. starosta spolu s poslancami po diskusii vyjadrili predbežný súhlas so zakúpením auta, približne 4-5
ročné, ktoré by slúžilo aj pre potreby obce, 9-miestne, v cene okolo 8-10 tisíc eur. Na najbližšom
zasadnutí členovia DHZ predložia návrh konkrétneho typu auta, ktoré by spĺňalo uvedené kritériá.

K bodu 8: žiadosť o odkúpenie obecného pozemku p. Tomáš Masár, Nitra
Pán Tomáš Masár, bytom Nitra povedal, že na pozemku u starých rodičov na Lipovej ulici začal stavať
rodinný dom a podľa geometrického plánu zistil, že časť staršieho rodinného domu je postavená na
obecnom pozemku. Tento pozemok starí rodičia užívali od roku 1959 a od tohto roku aj platili a do
dnešného dňa aj platia daň. V budúcnosti plánuje tento starý dom zbúrať a pozemok užívať ako
okrasnú záhradu pred novostavbou rodinného domu. Poslanci poznamenali aby s takouto žiadosťou
neprišli viacerí vlastníci nehnuteľností z ulice Lipovej. Súčasne dal pán starosta hlasovať, kto je zato
aby sa odpredaj spomínaného obecného pozemku riešil ako prípad osobitného zreteľa, hlasovanie za
8, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0.
Pán starosta dal následne hlasovať za cenu pozemku, hlasovanie za odpredaj za sumu 2,70 € na 1m²,
s tým, že všetky poplatky s kúpou pozemku a vypracovanie nového geometrického plánu bude hradiť
kupujúci, hlasovanie za 8, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0. Prišiel poslanec p. Vladimír Plaštiak.
K bodu 12: Žiadosť o prenájom pozemku – Branislav Lipnický
Poslanci žiadosť p. Branislava Lipnického, Miloša Lipnického o prenájom obecného pozemku vedľa
pohostinstva v časti Tesáre s predkupným právom obdržali v materiáloch s pozvánkou. Pán Branislav
a Miloš Lipnický májú záujem o prenájom pozemku minimálne na 10 rokov s tým, že na pozemku
vybudujú veľkú montovanú terasu o rozlohe 100 m², detské ihrisko a priestor na parkovanie pre 6
automobilov. Požiadavku prítomný Branislav Lipnický odôvodnili tým, že vo dvore sa nachádza žumpa
tak tam nemôžu nič budovať.
Žiadosť o prenájom toho istého pozemku prišla aj od p. Jána Gašparíka, bytom Bratislava.
Pán starosta dal hlasovať či sú poslanci za prenájom obecného pozemku parc.č.103, k.ú. Tesáre nad
Žitavou, hlasovanie za 6, proti 3, zdržal sa 0, nehlasoval 0.
Potom, čo poslanci prejavili vôľu predmetný pozemok parc. č. 103 v k. ú. Tesáre nad Žitavou prenajať,
navrhol pán starosta cenu prenájmu pozemku vo výške 70 € mesačne na obdobie 10 rokov. Cena je
zohľadnená, nakoľko sa na tomto pozemku bude budovať aj parkovisko. Hlasovanie za cenu a dobu
prenájmu – za 6, proti 1, zdržal sa 2, nehlasoval 0.
Následne dal pán starosta hlasovať za jednotlivé žiadosti:
- hlasovanie za to, aby pozemok bol prenajatý p. Jánovi Gašparíkovi, bytom Bratislava – za 0, proti 7,
zdržal sa 2, nehlasoval 0.
- hlasovanie za to, aby pozemok bol prenajatý p. Branislavovi a Milošovi Lipnickému, bytom Tesárske
Mlyňany – za 6, proti 3, zdržal sa 0, nehlasoval 0.
Ďalej pán starosta dal slovo prítomným občanov obce.
p. Andrej Fazekaš sa vyjadril, že žiada aby sa pri zostavovaní rozpočtu myslelo aj na stolný tenis aby
mali na činnosť klubu toľko financií ako doteraz. Ďalej povedal, že mu v byte netesnia okná, stúpajú
mu tým náklady na vykurovanie. Zatiaľ to písomne ani ústne na obecný úrad neoznámil.
Pán starosta sa vyjadril, že členovia stavebnej komisie to prešetria a navrhnú riešenie.
Ďalej sa slova ujal Ing. Juraj Vodný, ktorý povedal, že nechce zaťažovať poslancov svojím sporom, len
sa spýtal, či vedia kto je to pán Henik, ktorý jazdí po roliach v chotári a má vykúpených 30% pôdy v
obci. Môže sa v budúcnosti stať, že si svoje pozemky ohradí a naši občania sa nedostanú do chotára
na pozemky, k háju alebo pri rybník. Uviedol, že ľudia nevedia komu predávajú pôdu. V krátkosti
informoval o incidente s p. Henikom. Tento incident vyšetruje polícia ako trestný čin ublíženia na
zdraví.
p. Polák povedal, že poslanci o tom pánovi nič nevedia.

p. starosta povedal, že vypočuli sme si situáciu ,ktorá bola aj medializovaná. Nemôžeme odmedziť
občanov aby svoju pôdu nepredávali firme Agrospol. Pokiaľ by pozemky predávala alebo prenajímala
obec tak by sa to prejednávalo na obecnom zastupiteľstve.
p. Ing. Vodný povedal, že by sa to malo zapracovať do VZN aby sa právnickej osobe neprenajímala
pôda.
p. Blaško Ľuboš povedal, že jeho rodina od roku 1958 má vedľa predajne potravín v časti Mlyňany
pozemok, ktorý mal v minulosti 7,5 ára a po ukončení ROEP-u v časti Mlyňany zistil na katastrálnom
úrade v Zlatých Moravciach, že jeho pozemok má teraz len 2,5 ára. Nevie ako sa to mohlo stať, že sa
mu pozemok zmenšil, má prídelovú listinu. Ostatná plocha teraz figuruje na obci. Prebehlo dedičské
konanie, po ktorom sa stal vlastníkom uvedeného pozemku pred pol rokom ale zatiaľ kataster
nedosal o tom zo súdu vyrozumenie. Nakoľko sa tu začali nejaké úpravy, starý plot bol zrušený,
spýtal sa či si tu môže sadiť ako doposiaľ, nakoľko pozemok využíval ako záhradu. Chcel by vedieť čo
bude ďalej s tým pozemkom.
Pán starosta sa vyjadril, že obec vlastní časť pozemku v tvare písmena „L“, máme geometrický plán,
uvedený pozemok sa teraz upravil a bude tu osadený jeden detský prvok, ďalej sa zasahovať nebude.
Urobíme provizórne oplotenie, v tomto roku sa neplánujú ďalšie práce a úpravy, takže p. Blaško si
môže uplatniť nárok na katastrálnom úrade. V prípade, že sa táto situácia objasní a preukáže sa , že
p. Blaško je vlastníkom ako uviedol cca 7,5 árového pozemku , obec vlastníctvo nespochybní a nemá
záujem to blokovať.
Zároveň sa p. Blaško vyjadril, že mu v čase úprav bol z pozemku a z domu odcudzený železný šrot.
Pán starosta odpovedal, že pracovníci obce, ktorí robili úpravy dostali pokyn robiť úpravy len na
obecnom pozemku a nemali súhlas ani povolenie chodiť jemu po súkromnom majetku.
Keď zistil krádež môže podať trestné oznámenie na políciu.
p. Vladimír Forgáč povedal, že sa dozvedel, čo sa v obci hovorí, že futbalisti berú peniaze za
multifunkčné ihrisko. To ihrisko nemá pána, futbalisti opravili siete, starajú sa o údržbu, nepraje si
aby sa po obci šírili nepravdivé reči, že peniaze si futbalisti berú do vačku.
Ing. Záhorský informoval, že na tomto multifunkčnom ihrisku si boli zatrénovať futbalisti z Beladíc
a z Choče, poplatok, ktorý zaplatili je v pokladni ŠK. Vybralo sa od nich po 20 €, môžu sa osprchovať.
p. Solčiansky E. – povedal, že poukázal len na to, že vo VZN je určený poplatok 10 €, treba to zmeniť
vo VZN a treba tam hospodára kto bude mať na zodpovednosti multifunkčné ihrisko
pán starosta povedal, že v minulosti sa o areál multifunkčného ihriska starala pani Valéria
Fazekašová, nemá už záujem o túto činnosť a nechce sa nikto o to starať, mať to na zodpovednosti.
Areál sa nedá uzatvoriť . Aj činnosť športového klubu funguje len na základe dobrej vôbec niektorých
ľudí a navrhol aby poplatok za užívanie multifunkčného ihriska slúžil pre potreby ŠK Tesárske
Mlyňany, ktorý vlastne ako jediný toto ihrisko udržujú a starajú sa oň – hlasovanie za 8, proti 0,
zdržal sa 1, nehlasoval 0.
K bodu 4:Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na dieťa navštevujúce vzdelávanie v CVČ
Domino
Pán starosta informoval, že tak ako aj minulý rok prišla jedna žiadosť z mesta Nitry o finančný
príspevok na dieťa, ktoré má trvalý pobyt v našej obci a navštevuje záujmové vzdelávacie centrum
Domino v Nitre. Dal hlasovanie za finančný príspevok za 0, proti 0, zdržal sa 9, nehlasoval 0.

K bodu 5 : Źiadosť ZO SZ záhradkárov o finančný príspevok z rozpočtu obce na rok 2014
Pán starosta prečítal žiadosť základnej organizácie záhradkárov v našej obci o finančný príspevok
z rozpočtu obce na rok 2014 vo výške 700 € na činnosť organizácie a zabezpečenie púte, posedenie
na viniciach na sviatok sv. Urbana a iné akcie organizácie – hlasovanie za 6, proti 0, zdržal sa 3,
nehlasoval 0.
K bodu 7: Žiadosť MUDr. Jakuboviča o rekonštrukciu zadného vchodu zdravotného strediska
Pán starosta prečítal žiadosť MUDR. Jakuboviča o finančný príspevok vo výške cca 700 € na
rekonštrukciu zadného vchodu zdravotného strediska.
Poslanci vyjadrili nespokojnosť s ordinačnými hodinami MUDr. Jakuboviča, nie je k dispozícii ľuďom,
nakoľko ordinuje aj v Zlatých Moravciach nie je to pre občanov našej obce vyhovujúce.
Pán starosta povedal, že MUDr. Jakubovič je súkromník a obec do týchto vecí nemôže zasiahnuť, my
máme s pánom doktorom len nájomný vzťah ohľadom priestorov zdravotného strediska.
Dal hlasovať za žiadosť MUDR. Jakuboviča o finančný príspevok na rekonštrukciu zadného vchodu
zdravotného strediska – za 1, proti 7, zdržal sa 1, nehlasoval 0.
K bodu 9: Žiadosť p . Stanislava Gajdošíka o odkúpenie obecného pozemku
Pán starosta informoval poslancov, že p. Stanislav Gajdošík, sused obecného úradu, písomnú žiadosť
nemá, spomínal mu, že už aj v minulosti za predošlého zastupiteľstva žiadal obec o odkúpenie časti
pozemku, ktorý susedí s jeho pozemkom. Ide o pozemok tesne pri dolinke, ktorý je protiľahlým
pozemkom oproti pozemku p. Horného, rastú tu agáty.
p. Domaniský – je potrebná písomná žiadosť spolu so snímkou z mapy a potom sa tam môže ísť
stavebná komisia pozrieť.
K bodu 10: Prejednanie rozpočtu obce na rok 2014
p. Uhrinová informovala, že keď sa na konci roka schvaľoval rozpočet na rok 2014 nevedeli sme ešte
aké budú na tento rok podielové dane, teraz urobila úpravu jednotlivých položiek rozpočtu podľa
skutočnosti.
Pán starosta povedal, že rozpočet na rok 2014 sme už schvaľovali, teraz budeme schvaľovať iba
úpravu rozpočtu. V úprave rozpočtu je zahrnutý aj úver na úpravu verejných priestranstiev,
konkrétne na projekt „Spevnené plochy v obci Tesárske Mlyňany“ , kde navrhuje úpravu verejného
priestranstva položením zámkovej dlažby, osadením lavičiek ako aj úpravou zelene.
Navrhol tri konkrétne priority v obci, ktoré by si vyžadovali úpravu. Konkrétne ide o priestranstvo
pred obchodom Jednota v časti Tesáre. Pán starosta povedal, že rokoval aj s p. Čentéšom či by boli
ochotní prispieť aj z COOP Jednota na predmetné práce. Zároveň by sa upravil priestor aj pred
krčmou v časti Tesáre ako priestor na parkovanie. Ďalší priestor, ktorý by bol v projekte spevnené
plochy zahrnutý je priestor cintorína v časti Mlyňany, chodník a prístrešok pred domom smútku. Ako
tretiu časť projektu úpravy verejného priestranstva v obci pán starosta navrhol chodník a vstup na
futbalové ihrisko v časti Mlyňany.
p. Polák povedal, že tento rok plánujeme zobrať úver vo výške 25 tis. €, v lete nám končia nejaké
úvery budeme mať k dispozícii už aj viacej vlastných financií. Navrhol na práce zamestnať 2 ľudí, ktorí
by dlažbu kládli do konca roka alebo sa dohodnúť so šikovnými živnostníkmi z obce. Zakúpiť materiál
a obec to vyjde lacnejšie a bolo by to aj kvalitne urobené.
Pán starosta dal hlasovať za úpravu rozpočtu obec na rok 2014 s prijatím úveru vo výške 25 tis.€ na
realizáciu úprav verejného priestranstva pred obchodom Jednota časť Tesáre, priestor pred domom

smútku v časti Mlyňany vrátane chodníka a vstup spolu s chodníkom na ihrisku v Mlyňanoch.
Hlasovanie za úpravu rozpočtu s prijatie úveru vo výške 25 tis.€ na spevnené plochy podľa
predloženého návrhu – za 9, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0.
Poslanci sa spýtali ako je obec na tom po finančnej stránke. Pani Uhrinová povedala, že sme na tom
dobre, máme poplatené faktúry, dostali sme podielové dane vo výške cca 40 tis. €, informovala
o výške financií na obecných účtoch.
Ďalej p. Uhrinová požiadala o opätovné schválenie uznesenia č. 187/2013, ktoré bolo schvaľované
v decembri 2013 pretože na ministerstvo bude potrebné predložiť uznesenie schválené v tomto roku.
Hlasovanie poslancov za prijatie uznesenia v takom istom znení ako je uznesenie č. 187/2013 – za 9,
proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0.
K bodu 11: Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2013 obce Tesárske Mlyňany o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, žiaka školských zariadení a na krúžok záujmov. vzdelávania
Poslanci návrh dodatku č. 1 k VZN č. 1/2013 dostali spolu s materiálmi, hlasovanie za predložený
návrh, ktorý bol vypracovaný podľa požiadavky základnej školy na rok 2014, hlasovanie za dodatok
č. 1 k VZN č. 1/2013 – za 9, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0.
K bodu 13 – Rôzne:
p. Polák povedal, že LED osvetlenie by sa mohlo dať na ihrisko, bola by tu úspora energie
p. Horváth – požiadal o osadenie osvetlenia pri ihrisko pri základnej škole
Hovorili sme o tom, že keď sa budú vypilovať stromy bude obecné zastupiteľstvo informované. Pri
parku v časti Tesáre sú 4 stromy na vypílenie. Nebolo by dobré všetky vypíliť, robia chládok v prípade
horúčav. Pán starosta dal hlasovať, kto je za ponechanie dvoch krajných stromov pri parkovisku pri
parku – hlasovanie za 3, ďalší návrh bol na ponechanie všetkých 4 stromov pri parkovisku pri parku –
hlasovanie za 5, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 3. Stromy sa nebudú vypiľovať.
Ďalej pán starosta povedal, že nájomníci bytovky dostali prípis ohľadom nedoplatku, boli spísané
splátkové kalendáre, ktoré musia dodržiavať.
Ing. Čepcová, hlavná kontrolórka obce predložila poslancom správu o kontrolnej činnosti za rok 2013
a plán kontrolnej činnosti na rok 2013, poslanci informáciu berú na vedomie.
p. Solčiansky Ernest – prečítal plán činnosti kultúrnej komisie ako aj kalendár kultúrnych akcií na
tento rok. Navrhol do kultúrnej komisie aj občanov obce, ktorí budú pri akciách spolupracovať
a to: p. Juraja Šabíka, p. Vieru Mužíkovú, p. Miloša Lipnického, p. Alenu Solčiansku, p. Mária
Pápaiovú, p. Vincent Masára ml., p. Petra Sarku, p. Lukáša Ivaničku, p. Miloša Danku a p. Pavla Danku.
Za zapisovateľku kultúrnej komisie Bc. Luciu Behúlovú.
p. Polák - upozornil, že činnosť komisie má byť v spolupráci so starostom obce
Pán starosta dal hlasovať za činnosti kultúrnej komisie spolu s doplnenými občanmi do komisie
a kalendár činnosti, hlasovanie – za 9, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0.
K bodu 14 – Záver:
Na závere pán starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Uznesenie č. 195/2014
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 11.3.2014
Určenie zapisovateľky
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 19. zasadnutí OZ konanom
dňa 11.3.2014
prerokovalo
určenie zapisovateľky a
b e r i e n a v e d o m i e,
ţe Ing. Erika Zlatňanská bola určená za zapisovateľku zápisnice na 19. zasadnutí OZ
konanom dňa 11.3.2014.
Uznesenie č. 196/2014
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 11.3.2014
Určenie overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 19. zasadnutí OZ konanom dňa 11.3.2014
prerokovalo
určenie overovateľov zápisnice a
berie na vedomie
overovateľov zápisnice: p. poslanca Michala Pivarčiho a p. poslankyňu Ivanu Pavlovičovú z
19. zasadnutia OZ konaného dňa 11.3.2014
Uznesenie č. 197/2014
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 11.3.2014
Voľba návrhovej komisie.
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 19. zasadnutí OZ konanom dňa 11.3.2014
prerokovalo
voľbu návrhovej komisie a
volí
členov návrhovej komisie: p. poslanca Martina Králika a p. poslanca Rastislava Domaniského
Uznesenie č. 198/2014
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 11.3.2014
Schválenie programu rokovania
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 19. zasadnutí OZ konanom dňa 11.3.2014
prerokovalo
návrh programu 19. zasadnutia OZ konaného dňa 11.3.2014
s ch v a ľ u j e
program 19. zasadnutia OZ konaného dňa 11.3.2014 s prerokovaním poţiadaviek prítomných
občanov prednostne
Uznesenie č. 199/2014
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 11.3.2014
Predaj obecného pozemku ako prípad osobitného zreteľa
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 19. zasadnutí OZ konanom dňa 11.3.2014
prerokovalo
návrh starostu obce Ing. Štefana Valkoviča prejednať predaj obecného pozemku parc. registra
„C“ KN č. 135/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 156 m2, k. ú. Mlyňany ako prípad

osobitného zreteľa podľa ţiadosti Tomáša Masára, bytom Čajkovského 9, Nitra ako
uţívateľa časti obecného pozemku starými rodičmi od roku 1954
s ch v a ľ u j e,
predaj časti obecného pozemku registra „C“ KN parc. č. 135/5, zastavané plochy a nádvoria,
k. ú. Mlyňany ako prípad osobitného zreteľa pre Tomáša Masára nar. .............., r. č. .............,
trvale bytom Nitra, Čajkovského 9, o výmere 156 m² v tvare nepravidelného lichobeţníka
podľa návrhu geometrického plánu č. 56/2015.
Uznesenie č. 200/2014
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 11.3.2014
Predaj časti obecného pozemku v k. ú. Mlyňany pre Tomáša Masára, trvale bytom
Nitra, Čajkovského 9
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 19. zasadnutí OZ konanom dňa 11.3.2014
prerokovalo
ţiadosť p. Tomáša Masára, trvale bytom Nitra, Čajkovského 9 o kúpu obecného pozemku
nachádzajúceho sa v k. ú. Mlyňany a to parcelu registra „C“ KN č. 135/5, zastavané plochy a
nádvoria o výmere 156 m2, k. ú. Mlyňany, ul. Lipová podľa geometrického plánu č. 56/2015
s ch v a ľ u j e,
odpredaj časti obecného pozemku pre p. Tomáša Masára nar. .............., r.č..................,
trvale bytom Nitra, Čajkovského 9 nachádzajúceho sa v k. ú. Mlyňany a to parcelu registra
„C“ KN č. 135/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 156 m2, ul. Lipová podľa návrhu
geometrického plánu č. 56/2015.
Kúpna cena za pozemok bola stanovená vo výške 2,70 € za 1 m2.
Poplatky súvisiace s kúpnou zmluvou a prepisom pozemku znáša kupujúci.
Uznesenie č. 201/2014
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 11.3.2014
Prenájom obecného pozemku v k. ú. Tesáre nad Ţitavou pre ţiadateľov
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 19. zasadnutí OZ konanom dňa 11.3.2014
prerokovalo
ţiadosť p. Branislava Lipnického, Miloša Lipnického, bytom Za humnami 147, Tesárske
Mlyňany a ţiadosť p. Jána Gašparíka, bytom Záhradnícka 74, Bratislava o prenájom
obecného pozemku parc. č. 103 v k. ú. Tesáre nad Ţitavou ako susednej parcely pohostinstva
s ch v a ľ u j e,
prenájom obecného pozemku parc. č. 103 v k. ú. Tesáre nad Ţitavou ako susednej parcely
pohostinstva, s podmienkou, ţe na uvedenej parcele sa nebude realizovať stavba s pevným
betónovým základom
Uznesenie č. 202/2014
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 11.3.2014
Suma za prenájom obecného pozemku v k. ú. Tesáre nad Ţitavou
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 19. zasadnutí OZ konanom dňa 11.3.2014
prerokovalo
návrh ceny a dĺţku prenájmu obecného pozemku parc. č. 103 v k. ú. Tesáre nad Ţitavou ako
susednej parcely pohostinstva
s ch v a ľ u j e,
cenu za prenájom obecného pozemku parc. č. 103 v k. ú. Tesáre nad Ţitavou ako susednej
parcely pohostinstva na obdobie 10 rokov za sumu 70,- € mesačne

Uznesenie č. 203/2014
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 11.3.2014
Prenájom obecného pozemku pri pohostinstve v k. ú. Tesáre nad Ţitavou
p. Branislavovi Lipnickému a p. Milošovi Lipnickému
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 19. zasadnutí OZ konanom dňa 11.3.2014
prerokovalo
ţiadosť p. Branislava Lipnického a Miloša Lipnického, bytom Za humnami 147, Tesárske
Mlyňany o prenájom obecného pozemku parc. č. 103 v k. ú. Tesáre nad Ţitavou ako
susednej parcely pohostinstva
s ch v a ľ u j e,
prenájom obecného pozemku parc. č. 103 v k. ú. Tesáre nad Ţitavou ako susednej parcely
pohostinstva p. Branislavovi Lipnickému a Milošovi Lipnickému, bytom Za humnami 147,
Tesárske Mlyňany na obdobie 10 rokov za sumu 70,- € mesačne od 1.4.2014
Uznesenie č. 204/2014
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 11.3.2014
Finančný poplatok za uţívanie multifunkčného ihriska pre ŠK Tesárske Mlyňany
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 19. zasadnutí OZ konanom dňa 11.3.2014
prerokovalo
návrh, aby finančné poplatky za uţívanie multifunkčného ihriska boli vyuţité pre potreby ŠK
Tesárske Mlyňany
s ch v a ľ u j e,
aby finančné poplatky za uţívanie multifunkčného ihriska boli vyuţité pre potreby ŠK
Tesárske Mlyňany.
Uznesenie č. 205/2014
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 11.3.2014
Finančný príspevok ZO SZ záhradkárov z rozpočtu obce na rok 2014

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 19. zasadnutí OZ konanom dňa 11.3.2014
prerokovalo
ţiadosť ZO SZ záhradkárov o finančných príspevok z rozpočtu obce na rok 2014 vo výške
700,- €
s ch v a ľ u j e,
finančný príspevok ZO SZ záhradkárov v sume 700,- € z rozpočtu obce na rok 2014
Uznesenie č. 206/2014
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 11.3.2014
Úpravu rozpočtu obce Tesárske Mlyňany na rok 2014
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 19. zasadnutí OZ konanom dňa 11.3.2014
prerokovalo
úpravu rozpočtu obce Tesárske Mlyňany na rok 2014 s prijatím úveru vo výške 25 tisíc €
s ch v a ľ u j e
úpravu rozpočtu obce Tesárske Mlyňany na rok 2014 s prijatím úveru vo výške 25 tisíc €
Uznesenie č. 207/2014
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 11.3.2014
Prijatie úveru vo výške 25 tisíc € z Prima banky Slovensko a.s., Nitra
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 19. zasadnutí OZ konanom dňa 11.3.2014

prerokovalo
návrh na prijatie úveru vo výške 25 tisíc € z Prima banky Slovensko a.s., Nitra na verejné
priestranstvá spevnené plochy v obci Tesárske Mlyňany
s ch v a ľ u j e
prijatie úveru vo výške 25 tisíc € z Prima banky Slovensko a.s., Nitra na verejné priestranstvá
spevnené plochy v obci Tesárske Mlyňany, tento úver bude zabezpečený bianko zmenkou
Uznesenie č. 208/2014
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 11.3.2014
Zrušenie uplatňovania programovej štruktúry rozpočtu obce Tesárske Mlyňany
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 19. zasadnutí OZ konanom dňa 11.3.2014
prerokovalo
návrh na zrušenie uplatňovania programovej štruktúry rozpočtu obce Tesárske Mlyňany
s ch v a ľ u j e
zrušenie uplatňovania programovej štruktúry rozpočtu obce Tesárske Mlyňany
Uznesenie č. 209/2014
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 11.3.2014
Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, žiaka
školských zariadení so sídlom na území obce Tesárske Mlyňany

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 19. zasadnutí OZ konanom dňa 11.3.2014
prerokovalo
návrh dodatku č. 1 k VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
MŠ, ţiaka školských zariadení so sídlom na území obce Tesárske Mlyňany a na krúţok
záujmového vzdelávania v ZŠ zriadenej obcou Tesárske Mlyňany
s ch v a ľ u j e,
dodatok č. 1 k VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ,
ţiaka školských zariadení so sídlom na území obce Tesárske Mlyňany a na krúţok
záujmového vzdelávania v ZŠ zriadenej obcou Tesárske Mlyňany
Uznesenie č. 210/2014
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 11.3.2014
Ponechanie všetkých stromov pri parkovisku pri parku v časti Tesáre nad Žitavou

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 19. zasadnutí OZ konanom dňa 11.3.2014
prerokovalo
návrh na ponechanie všetkých stromov pri parkovisku pri parku v časti Tesáre
s ch v a ľ u j e,
ponechanie všetkých štyroch stromov pri parkovisku pri parku v časti Tesáre
Uznesenie č. 211/2014
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 11.3.2014
Plán činnosti kultúrnej komisie v obci Tesárske Mlyňany na rok 2014

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 19. zasadnutí OZ konanom dňa 11.3.2014
prerokovalo
návrh plánu činnosti kultúrnej komisie v obci Tesárske Mlyňany na rok 2014
s ch v a ľ u j e,

plán činnosti kultúrnej komisie ako odporúčacieho a nápomocného orgánu pri Obecnom úrade
v Tesárskych Mlyňanoch v obci Tesárske Mlyňany na rok 2014

Uznesenie č. 212/2014
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 11.3.2014
Správu o kontrolnej činnosti za rok 2013 a Plán kontrolnej činnosti na rok 2014

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 19. zasadnutí OZ konanom dňa 11.3.2014
prerokovalo
Správu o kontrolnej činnosti za rok 2013 a Plán kontrolnej činnosti na rok 2014
beriena vedomie
Správu o kontrolnej činnosti za rok 2013 a Plán kontrolnej činnosti na rok 2014
Zapísala Ing. Erika Zlatňanská, dňa 11.3.2014 .........................................
Overovatelia zápisnice: Michal Pivarči ....................................... dňa .......................................
Ivana Pavlovičová ................................ dňa ........................................

Ing. Štefan Valkovič
starosta obce

