Zápisnica z 24. zasadnutia OZ v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 21.7.2014

Prítomní: podľa predloženej prezenčnej listiny
Program: 1. Privítanie
2. Procedurálne náležitosti
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Rôzne
5. Záver

K bodu 1 a 2:
Na úvod pán starosta privítal prítomných poslancov. Určil za zapisovateľku Bc. Luciu
Behúlovú. Ďalej overovateľov zápisnice pána poslanca Rastislava Domaniského a pána
poslanca Jána Horvátha. Do návrhovej komisie určil pána poslanca Milana Poláka a pani
poslankyňu Ivanu Pavlovičovú. Hlasovanie za návrhovú komisiu za 5, proti 0, zdržal sa 0,
nehlasoval 0.
K bodu 3:
Pán starosta dal hlasovať za program zasadnutia, hlasovanie za 5, proti 0, zdržal sa 0,
nehlasoval 0.

K bodu 4:
Pán starosta predstavil p. architekta Belana, ktorý vyhral súťaž v projekte
Rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Tesárske Mlyňany.
Pán starosta otvoril diskusiu.
p. Horváth - suma za zastávky sa mi zdá predražená, dizajn sa mi nepáči. Čo všetko zahŕňa
cena?
p. Belan - kompletné osadenie, odpadkový kôš,ktorý bude masívny, robustný. Ďalej
povrchová úprava bude pozinkovaná a ošetrená dvomi nátermi, sedenie bude z perforovaného
plechu. K dizajnu - chcel som vytvoril originál pre Vašu obec.
p. Solčiansky - je potrebné prekrytie zastávky z bočnej a zadnej časti. Je tam zahrnutý aj
nejaký podklad?
p. Belan – áno, je tam betónový podklad.

p. Polák – Dizajn tejto zastávky sa mi nepáči, je to drahé. Je potrebné, aby keď je zima a
ďažde zastávky plnili svoje funkciu. Suma 400 eur za koše je prehnaná.
p. starosta – cena za kôš nie je 400 eur.
p. Belan – navrhol doplnenie lexanu a objasnil, že zberovaná nádoba bude odolná voči
vandalom, koše som robil už pre Hosťovce, Kalnú nad Hronom, Beladice. Je tam navrhnutý
prírodný kameň.
p. Horváth – sa spýtal na spoluúčasť
p. starosta – z eurofondov dostaneme 19 641,60 eur bez DPH. Tak ako to bolo pri Klubovni
oproti fare, tak aj tu si môžeme nárokovať vrátenie DPH, v čiastke 15 % (2 946,24 eur). Naša
spoluúčasť bude 10% z oprávnených výdavkov + zvyšok DPH, čo činí sumu 3476,96.
p. Polák – musíme si vziať úver? Aké sú podmienky úveru?
p. Solčiansky – DPH nám vrátia len 15% z 20.
p. starosta – Z ministerstva máme zazmluvnené, že nám po odovzdaní diela bude vyplatené
19 641,60 bez DPH, naša spoluúčasť bude teda 3476,96 + 3% úrok + poplatok za poskytnutie
krátkodobého úveru približne na rok. Po splatení si môžeme nárokovať vrátenie DPH. Nerád
by som prijímal dlhodobé úvery na zaťaženie rozpočtu obce.
p. Horváth – je možná zmena zástavky?
p. Belan – neviem či sa bude dať uskutočniť zmena
p. starosta – projekt bol schválený na základe podanej projektovej dokumentácie, zmeny sú
možné len bez zásahu do hlavnej konštrukcie.
p. Polák – vymyslime inú alternatívu. Aká dlhá je zástavka a aký je typ lexanu?
p. Belan – rozmer je cca 3m. Lexan 2,10 x 6m
p. Domaniský – navrhujem posunúť striešku. Stenu z boku.
p. Polák – širka strechy je 1,5m
p. Horváth – sa spýtal, či sa nedá zmeniť perforovaný plech na sedadlách za drevo?
p. Belan – zmeniť sa dá, avšak perforovaný plech by som odporúčal viac.
p. Polák – plech by bol trapézový?
p. Belan – áno, plech bude trapézový, bude uložený navrchu.
p. Polák – lexan sa nebude môcť ohnúť?
p. Solčiansky – treba dbať na opatrnosť.
p. Domaniský – nerobme tam žiadne uhly. Sedačky by sa dali posunúť?

p. Belan – áno, posunutie sedačiek nie je problém.
p. starosta – podotkol v akom stave sú ostatné zástavky, lexan tam dlho nevydrží, lexan
mládež ničí, esteticky aj funkčne je výborný, ale nie pre vandalov.
p. Belan – ide mi o vašu spokojnosť, preto spravím ešte návrh s lexanom.
p. Polák – zadná stena by bola plná? Aké vysoké sú úchytky?
p. Belan – áno, zadná stena bude plná, úchytky sú vysoké 1,5m. Plech na sedenie je
perforovaný, nemal by tam byť s tým problém. Takýto plech sa používa aj v zahraničí a
funguje to tam.
p. Polák – navrhol by som z toho lexanu spraviť nepravidelný lichobežník.
p. Belan – veľmi by som tam uhly nedával, kazí to estetickosť. Spravil by som ešte jeden
návrh spolu s lexanmi, na vaše odobrenie.
p. Horváth – pri zmene zastávky nebude problem s tým, či nám dajú peniaze?
p. starosta – pokiaľ tam budú použité profily, ktoré sú uvedené v projekte nebude problém.
p. Belan – 2,10 má zastávka, Lexan by som navrhoval dať do výšky 1,50 m.
p. starosta – je potrebné, aby bol dodržaný uhol, ktorý je zaznačený v projekte. Ďalej sa pán
starosta spýtal, koľko bude trvať výroba zastávok?
p. Belan – 5 týždňov aj s osadením.
p. Polák – ide nám hlavne o to, aby tam nefúkalo a nepršalo na ľudí.
p. Belan – pri týchto lexanoch je problém s lepením plagátov. Tvrdené sklo je na dizajn
krajšie, ale je problém, keď sa rozbije sklo je to nebezpečné. Aj zástavky v zahraničí sú
navrhnuté v takejto podobe.
p. starosta – narvhol, aby sa dve najlepšie zastávky presunuli na “betónku”.
Prítomní sa dohodli, že p. Belan prinesie na najbližšie zastupiteľstvo nový návrh zastávky s
požiadavkami obecného zastupiteľstva na schválenie.
p. starosta poďakoval p. Belanovi za účasť.

Pán starosta prečítal žiadosť pána farára Mgr. Petra Kukučku, ktorý by chcel urobiť ledkové
podsvietenie hodín veže kostola a chcel sa spýtať, či by bolo možné napojenie na verejné
osvetlenie, s tým, žeby to zapínalo naraz. Údajne by tam mali ísť 3 pásy. Predpokladané
množstvo odberu by malo byť asi okolo 20 W na všetky pásy. Pán starosta dal hlasovať,
hlasovanie za 5, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0.

Dňa 17.7.2014 prišla na obecný úrad žiadosť p. Jozefa Bezušku ml. o rekonštrukciu
poškodenej obecnej komunikácie pred nehnuteľnosťou Hlavná 450.
Pán Bezuška bol na obecnom úrade a hovoril, že tam je veľká prašnosť, hluk. V minulosti tam
bola drvená škridla. Oznámil som p. Bezuškovi, že je v našom záujme spraviť rekonštrukciu,
avšak rozpočet bol oproti pôvodnému schváleniu už niekoľkokrát navýšený, čiže v tomto
roku to nie je možné, ale prioritne by som to navrhol rišiť v roku 2015, cesta môže byť dlhá
okolo 80 m.
p. Polák – Agrospol 5TM by neprispel?
p. starosta – skúsim s Agrospolom jednať. Pán starosta dal hlasovať o prioritný návrh na
zaradenie do rozpočtu na rok 2015. Hlasovanie za 5, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0.

p. starosta – vyšla výzva, ktorá sa dá podať do konca júla, zateplenie zadnej časti, jedná sa o
telocvične za základnou školou. Základná škole je už v dobrom stave, ak by sa podarilo získať
prostriedky prostredníctvom tejto výzvy škola by už bola zateplená komplet.
p. Polák – v telocvični fúka, treba to zatepliť.
p. starosta – dal hlasovať za uchádzanie sa obce do podania tohto projektu a jeho následnú
realizáciu. Hlasovanie za 5, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0.

p. starosta – neviem, či ste boli na kontrole na cintoríne v časti Mlyňany. Jediné, čo tam
momentálne nie je dokončené sú dva pásy betónové, ktoré sú po obvode. Pôjde tam
vymývaná dlažba. Reproduktory boli nahodené, bude potrebné ešte zariadenie na
zabezpečenie bezdrôtového ozvučenia cintorína. Na ihrisku v časti Mlyňany prebiehajú práce.
Do podlužia išli dostatočne. Malo by to byť kvalitné. Počas prác ak máte nejaké námietky
treba ich povedať.

p. Solčiansky – chcem sa spýtať ohľadne faktúry, ktorú sme platili Vion-u za cestu za
Humnami
p. starosta – jednalo sa o vysprávku jám betónom, pýtali sme sa ako to spraviť čo
najstabilnejšie, išiel tam polosuchý betón a liaty z dôvodu, aby noá asfaltová vrstva vydržala
čo najdlhšie.

Ďalej pán starosta informoval ohľadne pomenovania parku po zosnulom arcibiskupovi
Mons. Júliusovi Gábrišovi. Žiadalo by sa tam umiestnenie nejakého prvku, ktorý by
charakterizoval toto pomenovanie. Busta by bola asi drahá. Bol som pozerať v kamenárstve u
p. Orovnického, kde je kameň cca 1,8 – 2 m vysoký, na tento kameň by bola osadená žulová

platňa s nápisom, aby bolo jasné, že sa jedná o park Mons. Júliusa Gábriša. Navrhol by som
umiestniť túto platňu v strede. Kameň by stál okolo 300 - 400 eur + osadenie, tabuľa stojí
okolo 60 – 80 eur + rytiny s písmom a podobizňou arcibiskupa. Samozrejme ešte aj betónový
základ – asi 1,5 m3.
p. Polák – určite by to bolo dôstojné.
p. starosta dal hlasovať za vytvorenie monument do parku. Hlasovali za 5, proti 0, zdržal sa
0, nehlasoval 0.

p. Solčiansky – priniesol poštu od Krajského stavebného úradu vo veci Návrhu zadaniaa
územného plánu.
p. starosta – informoval, že prezistí situáciu.

K bodu 5:
Na záver pán starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

