Zápisnica z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 26.2.2015

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program: 1. Privítanie
2. Procedurálne záležitosti
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Voľba hlavného kontrolóra obce
5. Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, Tesárske Mlyňany o potvrdenie, že pozemky z GP
č. 05/2010 a GP 41/2014 sú vhodné pre účely využitia pre IBV.
6. Žiadosť Poľovného združenie Arborétum Mlyňany
7. Žiadosť o schválenie návrhu prílohy č. 1 VZN 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa MŠ, žiaka školských zariadení a na krúžok záujmového vzdelávania
na rok 2015
8. Žiadosť o poskytnutie prostriedkov na opravu a údržbu priestorov budovy školy
9. Žiadosť o finančný príspevok na výmenu svetiel – Materská škola
10. Žiadosť o sponzorstvo – Kapela INSIDE
11. Žiadosť o finančný príspevok – Rímskokatolícka cirkev, farnosť Tesárske Mlyňany
12. Žiadosť o príspevok z rozpočtu obce Tesárske Mlyňany – ZO SZ záhradkárov
13. Technická vybavenosť obecného úradu – Kosenie verejných priestranstiev
(informácia)
14. Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov – DHZ Tesárske Mlyňany
15. Určenie postupu týkajúceho sa záležitosti „pôvodnej“ budovy hasičskej zbrojnice
16. Odpredaj hasičského auta AVIA Furgon
17. Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov – Obecná knižnica
18. Žiadosť o poskytnutie finančného grantu – STO Tesárske Mlyňany
19. Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti – pozemku Mgr. Michal Blaho
20. Žiadosť o poskytnutie dotácie – Centrum voľného času Zlaté Moravce
21. Cenová ponuka vývozu a skladovania tuhého komunálneho odpadu pre obec Tesárske
Mlyňany – firma VEPOS, spol. s r.o., Vráble
22. Určenie názvu ulice s novopostavenými RD
23. Schválenie rozpočtu obce
24. Novelizácia Štatútu obce Tesárske Mlyňany
25. Novelizácia Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva Tesárske Mlyňany
26. Rôzne
27. Záver

K bodu 1 a 2:
Na úvod pán starosta privítal prítomných poslancov a určil zapisovateľku Bc. Luciu Behúlovú.
Ďalej pán starosta informoval, že nakoľko sa mu ospravedlnilo 5 poslancov, obecné zastupiteľstvo nie
je uznášania schopné. Pán starosta poprosil poslancov, aby navrhli termín ďalšieho zastupiteľstva.
Ing. Jozef Záhorský – ja môžem v piatok a utorok.

Pán starosta sa spýtal prítomných poslancov, či môžu v utorok. Na základe dohody termín ďalšieho
obecného zastupiteľstva je určený na 3.3.2015, t. j. utorok o 17.30 hod.
Pán Milan Polák – Bolo by dobré v pondelok po 16. 00 vyhlásiť rozhlasovú reláciu o tom, že sa bude
konať zastupiteľstvo.
K bodu 27: Záver
Na záver pán starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Zapísala Bc. Lucia Behúlová ................................ dňa 26.2.2015

Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
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ďalej prítomní:
Bc. Lucia Behúlová
Katarína Uhrinová
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