Zápisnica z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 15.1.2015

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program: 1. Privítanie
2. Procedurálne záležitosti
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Stanovenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra obce
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra január – február 2015
6. Žiadosť Ing. Petra Chmelu ohľadom výmeny oplotenia pozemku
7. Žiadosť Mgr. Michala Blahu o odkúpenie nehnuteľnosti – pozemku
8. Rôzne
9. Záver

K bodu 1 a 2:
Na úvod pán starosta privítal prítomných poslancov a určil zapisovateľku Ing. Eriku Zlatňanskú.
Za overovateľov zápisnice pána poslanca Františka Poláka a pána poslanca Miloša Danku.
Do návrhovej komisie určil poslankyňu Ivanu Pavlovičovú a pána poslanca Ing. Jozefa Záhorského.
Hlasovanie za 8, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0.

K bodu 3:
Pán starosta dal hlasovať za program zasadnutie nakoľko na zasadnutí bol prítomný Mgr. Michal
Blaho a navrhol presunúť bod 7 hneď pred bod 4.
Ing. Končál povedal, že navrhuje hneď po uvedenom presune zaradiť bod „Rokovací poriadok OZ“
pretože aktuálny už je potrebné novelizovať, nepodpísal ani zápisnicu, uznesenia a zápisnica má byť
podpísaná do 10 pracovných dní, ja som dostal zápisnicu k podpisu včera.
Pán starosta odpovedal p. Končálovi, že uznesenia sa vystavujú aj samostatne, v zápisnici sú teda len
zosumarizované. Samostatné uznesenia boli podpísané do zákonom stanovenej lehoty.
Ing. Záhorský – žiadam doplniť do programu keď príde pán Polák Milan opätovné prerokovanie platu
poslancov, minule bolo odsúhlasená suma 20 €, som poslancom 8 rokov a s týmto volebným
obdobím to už bude 12 rokov čo sa táto suma nehýbe.
Pán starosta povedal, že sa to môže prerokovať v bode rôzne. Ing. Záhorský sa vyjadril, že je to jedno
môže to byť aj v bode rôzne.
Pán starosta dal hlasovať za program zasadnutia s presunom bodov za 8, proti 0, zdržal sa 0,
nehlasoval 0.
K bodu 7: Žiadosť Mgr. Michala Blahu o odkúpenie nehnuteľnosti – pozemku
Mgr. Blaho povedal, že má záujem o odkúpenie časti obecného pozemku, ktorý sa nachádza pred
jeho pozemkom na ul. Za humnami /pri bývalom bocianom hniezde/, dostal stavebné povolenie
a zistil, že časť oplotenia zaberá aj obecný pozemok a má záujem o zrovnanie oplotenia, chce si tu
urobiť predzáhradku alebo menšie parkovisko

Ing. Končál – nie som proti, treba to pozrieť, je to úzka ulica aby z hľadiska bezpečnosti bol
zabezpečený výhľad, aby nevznikol problém ako na ul. Krížnej kde parkuje p. Martinkovič kamiónom,
treba to posúdiť a potom urobiť len nízke oplotenie aby sa nezamedzil výhľad keď sa pôjde z ul. Za
humnami
p. starosta povedal, že je potrebné sa ísť pozrieť na tvar miesta spolu s poslancami sa tam pôjdu
pozrieť a potom zvážia ďalší postup riešenia uvedenej žiadosti.
Dal hlasovať, kto je za to pozrieť sa na tvar miesta a na najbližšom zasadnutí prijať návrh riešenia,
hlasovanie za 8, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0.
K bodu: Rokovací poriadok
Ing. Končál povedal, že nepodpísal zápisnicu z minulého zasadnutia, sú tam nejaké chyby
a nepresnosti v uznesení ohľadom poverenia zástupcu starostu. Zápisnicu som dostal k podpisu po
mesiaci, pozeral som v zákone, uznesenie má byť podpísané do 10 dní od ich schválenia inak stráca
platnosť, nesúhlasil s uznesením č. 6. Zápisnicu dostal k podpisu neskoro, rokovací poriadok pozeral,
tiež je už neaktuálny, bude treba ho novelizovať, neviem či je to tam uvedené, že zápisnica má byť
predložená k podpisu do 10 pracovných dní, inak je to v rozpore so zákonom. Upozorňujem na to aby
sme rešpektovali zákon.
Ing. Zlatňanská povedala, že predošlé zasadnutie zapisovala kolegyňa Bc. Behúlová, ktorá nemá také
skúsenosti ako zapisovateľka nakoľko väčšinu zasadnutí v minulosti zapisovala ona, a čo sa týka
uznesení z ustanovujúceho zasadnutie, kde bol rozpor so zákonom a uvedený nesprávny § uviedla, že
bol ako vzor uznesení použitý metodický pokyn, ktorého sme sa držali a pravdepodobne tam bola
uvedená chyba, ktorú by aj ona urobila keby bola určená ako zapisovateľka. Predmetné uznesenia
boli v zmysle zákona opravené a nezrovnalosti v zápisnici doplnené.
Ďalej Ing. Končál povedal, že zástupcu starostu má starosta obce poveriť písomne osobitným
dokladom.
Pán starosta následne Ing. Končála ako aj ostatných novozvolených poslancov oboznámil s tým, že sa
spisujú jednotlivé uznesenia, ktoré sa zostavujú ako samostatný dokument a sú vypracované ako aj
podpísané do 10 dní a následne sa len kopírujú ako súčasť zápisnice. Pán starosta povedal, že bude
musieť byť zápisnica spracovaná v budúcnosti skôr aby bol dodržaná lehota v zmysle zákona do 10
pracovných dní.
p. Plaštiak povedal, že či je problém zakúpiť diktafón a podľa toho potom prepisovať
p. starosta povedal, že takto je to v Zlatých Moravciach a jednej pracovníčke trvá skoro pol úväzku
kým prepíše všetko od slova do slova. Ich zápisnice majú často aj cez 20 strán. Pre nás sú podstatné
hlavne prijaté uznesenia nie stenografický záznam.
Ing. Záhorský povedal, keď je uznesenie podpísané na čas, zápisnica stačí do ďalšieho zasadnutia
Ing. Končál povedal, že rokovací poriadok nebol novelizovaný, stále je pôvodný, ktorý mal byť zo
zákona novelizovaný do 30.10.2010
p. starosta povedal, že nastúpil do funkcie dňa 27.12.2010
Ing. Končál za štyri roky sa s tým nič nerobilo, tiež čo sa týka štatútu obce je už neaktuálny. Upozornil
na to pri vytváraní a zoraďovaní poslancov do komisií, aby boli komisie v súlade ako sú uvedené
v štatúte obce
p. starosta povedal, že je tu aj obecné zastupiteľstvo, ktoré môže inicializovať a robiť určité návrhy
a opatrenia a nemá nič proti tomu, aby bol rokovací poriadok a štatút obce novelizovaný.
Prišiel poslanec Milan Polák.

Zároveň dal za predmetný bod hlasovať, kto je za to aby bol rokovací poriadok a štatút obce
novelizovaný – za 9, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0.

K bodu 4: Stanovenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra obce
Pán starosta informoval, že končí sa volebné obdobie hlavnej kontrolórky obce, zákon hovorí, že
do 40 dní pred týmto dňom je potrebné to zverejniť na úradnej tabuli obce, na základe týchto
skutočností na dnes bolo zvolané zastupiteľstvo aby sa táto vec doriešila, 40 dní vychádza na 24,
posledný termín výberového konania bol 26.2. a týmto dňom teda aj končí volebné obdobie a na
tento termín teda 26.2.2015 treba vypísať výberové konanie.
Ing. Končal povedal, že s tým nemá problém len v zákone je uvedené, že súčasťou výberového
konania sú aj podmienky, ktoré si obec určí a to napr. úväzok, rozsah hodín a my nepoznáme súčasné
podmienky
Ing. Čepcová informovala, že úväzok je 8 h týždenne, bol schválený obecným zastupiteľstvom a na
rozsah činností by ho nemenila, čo sa týka ďalších podmienok, prácu vykonáva popri zamestnaní
a môže na základe zmluvy medzi obcami vykonávať činnosť hlavnej kontrolórky aj na obci Machulince
a Obyce. Je podpísaná zmluva medzi tromi obcami a vzájomne si vymieňame skúsenosti a informácie.
p. Plaštiak – robíte to takto roky, je to ideálne nemenil by som to
Ing. Záhorský – nechal by som to tak za tých podmienok ako je to teraz
p. starosta povedal, padli nejaké návrhy môže to takto ostať za pôvodných podmienok?
Ing. Končál sa opýtal ako to bude prebiehať, tiež poznamenal, že činnosť hlavného kontrolóra je oveľa
rozsiahlejšia, že Ing. Čepcová sa sústredí iba na účtovníctvo, ktoré potom aj tak kontroluje audit, čo
sa mu zdá byť zdvojené.
Ing. Čepcová povedala, že tak je tu obecné zastupiteľstvo, ktoré môže upozorniť na ktorú oblasť by sa
mala zamerať
p. starosta povedal, že všetky podklady do výberového konania budú odovzdané v obálkach v deň
konania výberového konania dňa 26.2.2015 o 17.30 bude zasadnutie obecného zastupiteľstva kde sa
obálky otvoria, skontroluje sa či všetky podmienky boli splnené a poslanci rozhodnú koho zvolia.
Súčasne dal hlasovať za termín konania voľby hlavného kontrolóra obce dňa 26.2.2015 so súčasnými
podmienkami za 9, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0.
K bodu 5: Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra január – február 2015
Pani kontrolórka Ing. Čepcová predložila plán kontrolnej činnosti na mesiac január – február 2015
len na dva mesiace pretože končí volebné obdobie hlavného kontrolóra.
p. Polák Milan sa spýtal či má škola nejaké nedostatky
Ing. Čepcová odpovedala, že nemajú
Ing. Končál povedal, že činnosť hlavnej kontrolórky je veľmi zameraná na kontrolu účtovníctva, ktoré
ešte aj tak kontroluje audit a je to zdvojené. V zákone sú ďaleko širšie činnosti čo môže kontrolovať
hlavný kontrolór obce je tu oveľa viac právomocí.
Ing. Čepcová sa vyjadrila, že áno právomoci sú širšie tak môžu poslanci upozorniť, na ktorú oblasť sa
má zamerať, môžu navrhnúť čo treba skontrolovať.
Pán starosta dal hlasovať za návrh plánu kontrolnej činnosti – za 9, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0.

K bodu 6: Žiadosť Ing. Petra Chmelu ohľadom výmeny oplotenia pozemku
Pán starosta informoval, že žiadosť Ing. Chmelu poslanci dostali v materiáloch, je to už druhá
žiadosť ohľadom výmeny oplotenia pozemku, starší poslanci sa s touto žiadosťou stretli na predošlom
zasadnutí.
p. Plaštiak povedal, že obec robila úpravu a spevňovala priestranstvo pri toku Žitavy aby tam
nedochádzalo k zaplavovaniu, tie koly sú staré a boli v zemi a odhnili, to by teraz každý kto tam býva
po celej dĺžke Žitavy mohol žiadať o výmenu oplotenia.
Ing. Končál tu nejde o 2m alebo 1m oplotenia tu ide o to, že do dnešného dňa mu tam tie stĺpy nikto
nedodal, problém mohol byť vyriešený.
p. starosta – nemohol, je to subjektívny pohľad chronologicky apeloval na poškodenú veľkú časť, bol
som sa tam pozrieť, boli mu schválené 2-3 stĺpiky v pôvodnom stave t.j. drevené. Bol to nedoriešený
problém, pretože Ing. Chmelo žiada celé oplotenie a v prípade, že sa to nedorieši bude to riešiť
súdnou cestou. Nevidím dôvod na odovzdanie 2-3 stĺpov keď s týmto riešením p. Chmelo nesúhlasí.
Z tohto dôvodu sa to znovu prejednáva v zastupiteľstve.
p. Polák Milan povedal, že sa ho treba opýtať v akej čiastke pokladá škodu, ktorá mu vznikla
p. starosta povedal, že chcel zakúpiť materiál pletivo a betón a práce si zabezpečí sám
p. Danko – mal stĺpiky drevené a odhnité a čo teraz chce betónové, to by nebolo ani estetické
p. Plaštiak –najskôr chcel 3 stĺpiky, teraz píše, že mu chýba 5 stĺpikov
p. Polák Milan – je to človek, ktorému sa nič nebude páčiť, to sú ľudia, ktorí potrebujú stále byť
v konflikte ale treba prejaviť ochotu a zakúpiť mu 5 stĺpikov
p. starosta – treba počítať, že to nepríjme a zároveň dal hlasovať, kto je za zakúpenie 5 ks drevených
stĺpikov pre Ing. Petra Chmelu – hlasovanie za 8, proti 1, zdržal sa 0, nehlasoval 0.
K bodu 8: Rôzne
Pán starosta informoval aké má obec problémy s prečerpávacími šachtami, že bude treba zakúpiť
ešte jedno silnejšie čerpadlo, čo nie je malá položka. Zároveň boli poslanci informovaní o technike,
ktorá sa nachádza na obecnom úrade /t.j. kosačky, krovinorezy atď/.
Ing. Končál povedal, že sa môže pozrieť aj do Mountfielde a zistiť čo tam majú aký tovar teraz je to
lacnejšie ako v čase sezóny
p. Polák Milan sa vyjadril, že teba zistiť aké sú ceny a akcie kde je čo výhodnejšie zakúpiť
Ing. Končál sa opýtal ako je to s peniazmi za zástavky z PPA, úver je splatený?
Pán starosta povedal, že gro 90% už bolo preplatených
Ing. Končál – povedal, že bol už pred rokom sa informovať ohľadom situácie na Krížnej ulici, kde
parkuje na ceste kamiónom p. Martinovič, je to neriešiteľný problém, je tam zlý výhľad na cestu. Pán
Martinovič sa ohradzuje, že je to jeho pozemok, že parkuje na svojom. To, že ten kamión má na ½
svojom pozemku a na ½ cesty je len jeho arogantnosť.
p. starosta povedal, že to tam bola už riešiť aj dopravná polícia a povedali, že parkovanie je v
poriadku
p. Pivarči – čo keď sa tam budú chcieť dostať hasiči?
Ing. Končál malo by sa zistiť či vôbec v obytnej zóne môže takto parkovať, v obci má minimálne dve
miesta kde môže bezpečne s kamiónom parkovať bez toho aby niekoho obmedzoval alebo ohrozoval
premávku.
p. Danko – treba tam dať značku zákaz vjazdu
p. starosta – značka tam bola, dlho tam nevydržala a je to celý proces, treba dať urobiť projekt
dopravnému inžinierovi, ktorý potom schvaľuje dopravný inšpektorát a celkovo to stojí cca 800 €. Pán

starosta povedal, že sa bude v tejto veci informovať ako ďalej postupovať aby bol tento úsek
bezpečný a požiada o stanovisko OR PZ Zlaté Moravce.
p. Šabík Juraj – predložil žiadosť športového klubu stolného tenisu o finančnú dotáciu vo výške 430 €
ako dofinancovanie na zakúpenie športového setu. Dostali príspevok od Agrospolu 5 TM s.r.o. , jeden
stôl zakúpili a zostala im ešte suma 90 €, ktorú môžu použiť pre svoju potrebu.
p. Plaštiak povedal, že treba ich podporiť, dávajú sa príspevky pre DHZ pre futbalistov.
Pán starosta dal hlasovať za poskytnutie dotácie vo výške 430 € pre športový klub stolného tenisu,
hlasovanie za 9, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0.
Ing. Záhorský upozornil, že obec nemá vypracované VZN ohľadom poskytovania dotácií
organizáciám, všetko musí byť zakotvené v zmluve. Povedal, že zoženie formu uvedeného VZN aby sa
to v priebehu roku pripravilo na podmienky obce a schválilo na zasadnutí OZ.
p. Danko sa opýtal ako je to s časopismi a kalendármi v našej obci, v obci Slepčany dostanú aj
kalendár aj časopis, tu je to ako len pre vyvolených?
Ing. Záhorský – sú to zbytočne vyhodené peniaze, všetko je na internete a keď časopis dostanete sú
tam o našej obci dve strany a je to už staré 2-3 mesiace
Pán starosta povedal, že si nemyslel, že je to až tak závažné, že si to občania až tak vyžadujú.
Kalendáre tento rok sa dali len organizáciám a náklady pre celú obec vrátane časopisu by boli cca
3000 € keby išli do každej domácnosti a je to dosť vysoká finančná položka, ktorá by išla len na tento
účel z rozpočtu obce.
Ing. Záhorský povedal, že je poslancom obecného zastupiteľstva 8 rokov, doposiaľ bola odmena
poslanca 20 € a aj na nasledujúce obdobie bola na minulom zasadnutí schválená v tej istej výške.
V minulosti ešte za predošlého starostu p. Benca mávali poslanci aj odmeny, preto navrhuje túto
sumu zvýšiť, pretože má ako poslanec náklady napríklad aj na telefón.
Pán starosta povedal, že nie je s tým problém, poslanci sa vyjadria a bude sa hlasovať za návrh. Po
viacerých pripomienkach poslancov pán Polák Milan povedal, že aby dal starosta obce hlasovať za
návrh výšky odmeny poslancov 30€.
Pán starosta dal hlasovať za návrh aby výška odmeny poslancov bola 30€ - hlasovanie za 4, proti 2,
zdržal sa 3, nehlasoval 0.
p. Danko sa vyjadril, že k téme odmena poslancov sa môže zastupiteľstvo baviť opäť na konci tohto
roka.
K bodu 9: Záver
Na záver pán starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Uznesenie č. 14/2015
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 15.1.2015
Určenie zapisovateľky
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 2. zasadnutí OZ konanom dňa 15.1.2015
prerokovalo
určenie zapisovateľky a
berie na vedomie
ţe Ing. Erika Zlatňanská bola určená za zapisovateľku zápisnice na 2. zasadnutí OZ konanom
dňa 15.1.2015

Uznesenie č. 15/2015
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 15.1.2015
Určenie overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 2. zasadnutí OZ konanom dňa 15.1.2015
prerokovalo
určenie overovateľov zápisnice a
berie na vedomie
overovateľov zápisnice: p. poslanca Františka Poláka a p. poslanca Miloša Danku z
2. zasadnutia OZ konaného dňa 15.1.2015

Uznesenie č. 16/2015
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 15.1.2015
Voľba návrhovej komisie
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 2. zasadnutí OZ konanom dňa 15.1.2015
prerokovalo
voľbu návrhovej komisie a
volí
členov návrhovej komisie: p. poslanca Ing. Jozefa Záhorského a p. poslankyňu Ivanu
Pavlovičovú
Uznesenie č. 17/2015
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 15.1.2015
Schválenie programu rokovania
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 2. zasadnutí OZ konanom dňa 15.1.2015
prerokovalo
návrh programu 2. zasadnutia OZ konaného dňa 15.1.2015,
s ch v a ľ u j e
program 2. zasadnutia OZ konaného dňa 15.1.2015 so zmenou programu nasledovne:
- bod 7. Ţiadosť Mgr. Michala Blahu o odkúpenie nehnuteľnosti zaradiť za bod 4.
- doplniť program o bod „Rokovací poriadok OZ“
Uznesenie č. 18/2015
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 15.1.2015
Preskúmanie žiadosti Mgr. Michala Blahu o odkúpenie obecného pozemku
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 2. zasadnutí OZ konanom dňa 15.1.2015
prerokovalo
ţiadosť Mgr. Michala Blahu, bytom Za humnami 142/12, Tesárske Mlyňany o odkúpenie
nehnuteľnosti – obecného pozemku a to časť parcely číslo 102/3 o výmere 40,95 m²,
s ch v a ľ u j e
v predmetnej ţiadosti zistiť skutočný stav a na najbliţšom zasadnutí obecného zastupiteľstva
prijať návrh riešenia

Uznesenie č. 19/2015
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 15.1.2015
Novelizovať rokovací poriadok a štatút obce Tesárske Mlyňany
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 2. zasadnutí OZ konanom dňa 15.1.2015
prerokovalo
poţiadavku poslancov obecného zastupiteľstva novelizovať rokovací poriadok a štatút obce
Tesárske Mlyňany,
s ch v a ľ u j e
novelizovať rokovací poriadok a štatút obce Tesárske Mlyňany
Uznesenie č. 20/2015
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 15.1.2015
Termín konania voľby hlavného kontrolóra obce Tesárske Mlyňany
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 2. zasadnutí OZ konanom dňa 15.1.2015
prerokovalo
termín konania voľby hlavného kontrolóra obce Tesárske Mlyňany na dňa 26. februára 2015
na budúce volebné obdobie s podmienkami pre uchádzačov totoţnými so súčasným stavom
s ch v a ľ u j e
termín konania voľby hlavného kontrolóra obce Tesárske Mlyňany na dňa 26. februára 2015
na budúce volebné obdobie s podmienkami pre uchádzačov totoţnými so súčasným stavom
Uznesenie č. 21/2015
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 15.1.2015
Plán kontrolnej činnosti za obdobie január – február 2015
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 2. zasadnutí OZ konanom dňa 15.1.2015
prerokovalo
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Ing. Beáty Čepcovej za obdobie
január – február 2015,
s ch v a ľ u j e
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Tesárske Mlyňany Ing. Beáty Čepcovej za
obdobie január – február 2015
Uznesenie č. 22/2015
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 15.1.2015
Zadovážiť 5 drevených stĺpov na opravu oplotenia na základe sťažnosti Ing. Petra
Chmelu
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 2. zasadnutí OZ konanom dňa 15.1.2015
prerokovalo
sťaţnosť Ing. Petra Chmelu, bytom Saratovská 19, Bratislava zo dňa 18.12.2014
o zabezpečenie náhradných stĺpov dreveného oplotenia, ktoré boli poškodené pri
protipovodňových úpravách rieky Ţitava,
s ch v a ľ u j e
zadováţiť 5 drevených stĺpov na opravu oplotenia na základe sťaţnosti Ing. Petra Chmelu

Uznesenie č. 23/2015
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 15.1.2015
Dotácia vo výške 430 € pre ŠK STO Tesárske Mlyňany
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 2. zasadnutí OZ konanom dňa 15.1.2015
prerokovalo
ţiadosť o poskytnutie dotácie vo výške 430 € pre ŠK STO Tesárske Mlyňany na
dofinancovanie športového setu,
s ch v a ľ u j e
dotáciu vo výške 430 € pre ŠK STO Tesárske Mlyňany na dofinancovanie športového setu.

Zapísala Ing. Erika Zlatňanská ................................ dňa 15.1.2015

Overovatelia zápisnice: František Polák ..................................... dňa .........................
Miloš Danko

..................................... dňa .........................

Ing. Štefan Valkovič
starosta obce

