Zápisnica z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 11.12.2013

Prítomní: podľa priloţenej prezenčnej listiny
Program: 1. Privítanie
2. Procedurálne záleţitosti
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Rozpočet obce na rok 2014
5. Návrh VZN č. 4/2013 obce Tesárske Mlyňany o dani z nehnuteľností na rok 2014
6. Prejednanie nevymoţiteľných pohľadávok
7. Ponuka na prevod vodárenskej infraštruktúry vo vlastníctve obce
8. Zmluva medzi obcami za účelom uskutočňovania činnosti hlavného kontrolóra obce
9. Rôzne
10. Záver
K bodu 1 a 2:
Pán starosta privítal prítomných poslancov. Určil zapisovateľku Ing. Eriku Zlatňanskú. Ďalej
overovateľov zápisnice p. poslankyňu Ivanu Pavlovičovú a pána poslanca Jána Horvátha. Do
návrhovej komisie pána poslanca Rastislava Domaniského a pán poslanca Martina Králika.
Hlasovanie za návrhovú komisiu za 8, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 0.
K bodu 3:
Pán starosta dal hlasovať za program zasadnutia s pripomienkou, ţe nakoľko na zasadnutí bol
prítomný pán Branislav Lipnický, dostane p. Lipnický slovo hneď po schválení programu rokovania.
Hlasovanie za program s pripomienkou – za 8, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 0.
Pán Branislav Lipnický poţiadal, či by mohol pozemok pri pohostinstve uţívať, nakoľko má v pláne
na budúci rok tu postaviť drevenú terasu a neskôr by tento pozemok chcel odkúpiť.
Prišiel poslanec pán Michal Pivarči
p. Polák povedal, ţe bude potrebné na najbliţšie zasadnutie priniesť nejaký náčrtok predmetnej terasy,
nakoľko sa uvaţuje v budúcom roku úprava tohto priestranstva. Potom sa bude obecné zastupiteľstvo
touto poţiadavkou zaoberať.
K bodu 4: Rozpočet na rok 2014
Pán starosta informoval, ţe návrh rozpočtu na rok 2014 poslanci dostali k preštudovaniu. Minulý rok
sme rozpočet schvaľovali neskôr, počas roka sa dá schváliť zmena. Spýtal sa aké sú pripomienky zo
strany poslancov obecného zastupiteľstva.
Pani Uhrinová povedala, ţe predloţený návrh sa bude ešte upravovať nakoľko ešte nevieme aké budú
normatívy pre ţiakov, teraz treba rozpočet schváliť a vo februári sa urobí úprava. Rozpočet je potrebné

schváliť do konca roka s tým, ţe 5% finančných prostriedkov sa môţe presúvať podľa potreby
v budúcom roku.
Zároveň je potrebné aby poslanci zobrali na vedomie programový rozpočet na rok 2015 a 2016
a schválili úpravu rozpočtu za rok 2013.
Ďalej p. Uhrinová informovala, ţe Ministerstvo financií schválilo novelu zákona a obce do 2000
obyvateľov si nemusia uplatňovať programovú štruktúru.
Pán starosta dal hlasovať za zrušenie uplatňovania programovej štruktúry rozpočtu obce Tesárske
Mlyňany a za úpravu rozpočtu obce za rok 2013 – hlasovanie za 9, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 0.
Ing. Čepcová urobila odborné stanovisko k rozpočtu, ktoré je prílohou zápisnice, predmetné
stanovisko zobralo obecné zastupiteľstvo na vedomie.
Pripomienky k návrhu rozpočtu:
p. Solčiansky – sú tu úvery na verejné osvetlenie a spevnené plochy
p. starosta – je to len predpoklad vo všeobecnosti, úver na verejné osvetlenie to uţ bolo schválené
a spevnené plochy to je len návrh, ktorý sa bude prejednávať na budúci rok
p. Polák povedal, ţe nie je za branie úverov, uzavreli sme zmluvu na dva roky na dodávku elektriny
a plynu, pri elektrine ušetríme 20% a pri plyne 30% čo predstavuje úsporu ročne asi 5300 €, tieţ sa
v noci nesvietilo čím obec šetrila. Je za to, aby sa rekonštrukcia verejného osvetlenia ešte neriešila,
môţeme to takto nechať ešte pár rokov a o uvedenú sumu, ktorú obec je schopná splatením úverov
v budúcnosti ušetriť, zníţiť návrh výšky úveru v návrhu rozpočte.
Pán starosta sa vyjadril, ţe tieţ nie je za to aby sa obec zadlţovala, končia nám úvery vo februári by
sme mali dosplácať úver za ČOV a kanalizáciu v sume pribliţne 2700 € mesačne a v septembri za
základnú školu v sume cca do 3000 € mesačne. Nakoľko sme ušetrili aj na energiách a na najbliţšie
dva roky vďaka novým podmienkam zmluvy budeme platiť niţšie poplatky za energie povedal, ţe uţ
sa začne svietiť celú noc.
Ďalej informoval, ţe nakoľko boli podané projekty na spevnené plochy a priestranstvá v obci, výmenu
okien v telocvični ZŠ Tesárske Mlyňany a rekonštrukciu autobusových zastávok v obci Tesárske
Mlyňany, bude na všetky projekty potrebná spoluúčasť, je potrebné aby bola predbeţná výška úveru
zahrnutá v rozpočte. Je to zatiaľ len pre informáciu, ţe obec plánuje určité investičné akcie, na ktoré
nebude mať dostatok financií a aj tak sa musí kaţdý úver schvaľovať samostatne.
p. Domaniský sa spýtal, ţe keby sa úvery nedali do rozpočtu či by bolo moţné ich na budúci rok
zobrať
p. starosta – jednotlivé úvery sa vţdy predtým schvaľujú samostatne a v priebehu roka sa robí úprava
rozpočtu
Poslanci sa dohodli, ţe v bode úvery sa z návrhu rozpočtu obce škrtne úver na verejné osvetlenie a do
rozpočtu na rok 2014 sa uvedie suma maximálne 25 tisíc € pre potreby realizácie plánovaných
projektov v budúcom roku.
p. Solčiansky – spýtal sa, či je zmluva s p. Tomáškom na prenájom predajne a vyjadril sa, ţe nájom za
túto dočasnú drevenú stavbu je nízky

p. Starosta povedal, ţe tam boli problémy, výška nájmu bola prejednávaná OZ v čase keď p.
Solčiansky nebol prítomný a bol odcestovaný v zahraničí, v prípade ak má iný návrh na zvýšenie
nájomného môţe ho predniesť
p. Plaštiak sa vyjadril, ţe nakoľko trţby v predajni nie sú vysoké, nie je to lukratívna forma
podnikania, nebude mať pri zvýšení nájmu o túto predajňu nikto záujem.
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva bola prítomná pani riaditeľka PaedDr. Helena Balková, ktorá
predloţila ţiadosť na zakúpenie konvektomeru /kotla/, na opravu klímy pre skladovanie potravín
v školskej jedálni a tieţ pre zakúpenie špeciálnych nádob na likvidáciu biologického odpadu celkovo
pribliţne v sume cca 5000 € pre školskú jedáleň, nakoľko zmenou zákona o odpadoch sú školské
zariadenia povinné takouto formou likvidovať biologický odpad.
Ing. Záhorský poznamenal, ţe na budúci rok bude potrebné zakúpiť závlahu na ihrisko, preto by bolo
potrebné upraviť v rozpočte poloţku transfer pre ŠK.
p. Domaniský – je potrebné podporiť činnosť tejto športovej organizácie, ktorá funguje, na iných
obciach uţ futbal nefunguje a u nás sú ţiaci, dorast, dospelí a je treba tento klub podporiť
Poslanci sa zhodli na tom, aby sa transfer pre ŠK zvýšil o 2500 € oproti návrhu rozpočtu.
p.Pivarči sa spýtal ako je to s pozemkom pod poţiarnou zbrojnicou.
Pán starosta povedal, ţe manţelia Solčiansky sa vyjadrili, ţe pozemok nepredajú. Budeme riešiť
umiestnenie potrebných veci pre DHZ na ihrisko do Tesár pri ZŠ, je tak aj nevyuţitá kotolňa
v základnej škole, ktorá by tieţ mohla čiastočne slúţiť pre potreby DHZ.
p. Polák navrhol financie pre DHZ zvýšiť aj na zakúpenie oblečenia pre členov. Poslanci schválili
úpravu návrhu rozpočtu a zvýšiť transfer pre DHZ na 2500 €.
Pán starosta dal hlasovať za rozpočet na rok 2014 s uvedenými pripomienkami – za 9, proti 0, zdrţal
sa 0, nehlasoval 0.
K bodu 5:
Pán starosta odovzdal slovo Ing. Forgáčovej, ktorá povedala, ţe VZN k dani z nehnuteľností sa
schvaľuje kaţdý rok, vlani sa zvyšovala sadzba u stavieb. Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti na rok
2014 bol vypracovaný bez zmeny, rovnaký ako tento rok .
p. Solčiansky - navrhuje vypustiť v návrhu VZN v článku 6 „Oslobodenie od dane a zníţenie dane“
písmeno 1 bod c), ide o oslobodenie od platenie dane za nehnuteľnosti vo vlastníctve SAV Arborétum
Mlyňany, keď to zrušíme o nič neprídeme, obec môţe iba získať.
Ing. Forgáčová povedala, ţe arborétum teraz platí 289,76 €, keď budú platiť za všetky pozemky, ktoré
nie sú podľa zákona oslobodené od platenia tak by platili okolo 700 €.
p. Polák – to oslobodenie môţeme zrušiť, vypustime ten článok 6
Pán starosta povedal, ţe zo strany Arboréta boli vţdy korektné vzťahy. Táto organizácia má vlastné
finančné problémy, reprezentujú náš región a vţdy keď sme ich oslovili, aby nám pomohli s orezom
drevín, prípadne v inej veci boli nápomocní a robia aktivity pre obec zdarma. Dal hlasovať za

poslanecký návrh p. Solčianskeho, aby bol bod c) písm.1 článku 6 z návrhu VZN o dani
z nehnuteľností na rok 2014 vypustený – hlasovanie za 8, proti 1, zdrţal sa 0, nehlasoval 0.
K bodu 6:
Ing. Forgáčová povedala, ţe na obci ešte evidujeme nevymoţiteľné pohľadávky, sú to staré dane
a poplatky, ktoré uţ obec nevie vymôcť, obec môţe v zmysle zákona č. 563/2009 Z.z. tieto
nevymoţiteľné pohľadávky odpustiť. Ide o daň z nehnuteľností za obdobie od roku 2001 - 2006
v súhrnnej sume 40,69 € a poplatky za vývoz smetí za obdobie od roku 2005 – 2007 v súhrnnej sume
49,76 €.
Starosta obce dal hlasovať za odpustenie uvedených nevymoţiteľných pohľadávok – za 6, proti 0,
zdrţal sa 3, nehlasoval 0.
K bodu 7:
Pán starosta informoval, ţe na obec bola doručená ponuka západoslovenskej vodárenskej spoločnosti
vo veci prevodu vodárenskej infraštruktúry vo vlastníctve obcí a miest do majetku ZsVS, a.s., ide
vlastne o ČOV a kanalizáciu obce ako aj o vodovod, ktorý je ešte evidovaný v majetku obce.
Predmetnú ponuku poslanci dostali v materiáloch ale nakoľko neboli v nej bliţšie špecifikované
podmienky ohľadom prevodu, poslanci obecného zastupiteľstva prevod vodárenského majetku obce
do majetku ZsVS, ,a.s. neschválili s tým, ţe predmetným návrhom sa bude obecné zastupiteľstvo
opätovne zaoberať po bliţšom špecifikovaní podmienok prevodu, po zaslaní konkrétnejších informácií
alebo po osobnom stretnutí starostu obce so zástupcami západoslovenskej vodárenskej spoločnosti.

K bodu 8:
Pán starosta informoval, ţe z obce Machulince prišiel návrh zmluvy vo veci spolupráce obcí ohľadom
hlavnej kontrolórky, ţe naša kontrolórka obce Ing. Beáta Čepcová by robila kontrolnú činnosť aj
v obci Machulince. Poslanci s týmto návrhom všetci súhlasili, hlasovanie za 9, proti 0, zdrţal sa 0,
nehlasoval 0.
K bodu 9: Rôzne
Pán starosta prečítal ţiadosť rímskokatolíckeho úradu o finančný príspevok na rekonštrukciu fasády
farského kostola. Predmetná ţiadosť uţ bola zahrnutá v rozpočte obce. Poslanci schválili príspevok vo
výške 3 tis. Eur na opravu fasády v roku 2014.
Ďalej pán starosta predniesol ţiadosť p. Miroslava Lintnera, ktorý predal rozparcelované pozemky
v extraviláne obce, kde sú uţ postavené nejaké rodinné domy. Podľa nového geometrického plánu p.
Lintner vlastní ešte prístupovú cestu s priľahlým pásom pozemku, ktorý je pre p. Lintnera
nevyuţiteľný. Nakoľko bude potrebná údrţba tejto cesty, ktorá je v dobrom technickom stave, ponúka
tento pozemok za symbolickú cenu 1 € pre obec. Nie je tam kanalizácia, v minulosti bol vypracovaný
projekt SEKANINY, na ktorý ale zatiaľ nebola schválená ţiadna dotácia z eurofondov.
p. Polák – tú cestu nemusíme brať, keď bude naša tak si ju budeme musieť spravovať
p. starosta – budú tam ţiť ľudia, ktorí budú mať pobyt v našej obci, do našej obce pôjdu podielové
dane, tá cesta je v dobrom stave a obyvatelia domov sú tieţ naši občania
p. Plaštiak – p. Lintner pozemky predal a cestu chce dať obci, aby sa obec potom starala o údrţbu?

Ing. Záhorský – p. Lintner bol varovaný, ţe je to mimo centra obce, je to bliţšie uţ k obci Vieska nad
Ţit., nech sa stará, cesta nám nepatrí, my budeme mať iba náklady.
p. Polák - my cestu nechceme, je to jeho majetok
p. starosta – boli tam vydané stavebné povolenia ešte pred mojím nástupom, na Podluţí tieţ občania
predali za symbolickú cenu časť svojich pozemkov na cestu, aby sa tu mohlo začať s výstavbou
rodinných domov. Keď tam ľudia budú ţiť bude potrebné im zabezpečiť údrţbu a prístup k rodinným
domom a do našej obce pôjdu za týchto občanov podielové dane
p. Domaniský – p. Lintner to chce riešiť teraz, lebo v budúcnosti sa môţe zmeniť aj majiteľ cesty
a potom môţe občanom tam ţijúcim vyrubiť nejaké poplatky za jej uţívanie
pán starosta dal hlasovať, kto je za to, aby sa uvedená cesta prebrala do majetku obce a odkúpila za
symbolickú cenu do vlastníctva – hlasovanie za 0, proti 8, zdrţal sa 0, nehlasoval 1.
p. Solčiansky – v nájomnej bytovke sa stále zvyšuje dlţoba ako je to s vymoţiteľnosťou, ako majú
nájomnú zmluvu, mala by sa neplatičom dať výpoveď z nájmu
p. starosta – bolo by dobré, keby sa aj poslanci k tomu vyjadrili, budeme písať výzvy na zaplatenie,
niečo sa zaplatí a potom dlh opäť narastá. Bolo by dobré navrhnúť nejaké riešenie, či uţ dať nejaké
ukončenie nájmu, je pravda, ţe dlţoba sa opakuje, výpovedná lehota je 3 mesiace.
p. Domaniský sa spýtal, či si môţeme ţiadať úrok za omeškanie platby
Pán starosta povedal, ţe obec si úrok z nezaplateného nájmu neţiada. Budú zaslané v januári
upomienky, aby dlh vyrovnali do konca februára 2014. Spýtal sa či nemajú poslanci iný návrh. Na
podnet poslanca p. Solčianskeho dal potom hlasovať, kto je za to, aby sa dala neplatičom výpoveď
z nájmu – hlasovanie za 4, proti 0, zdrţal sa 5, nehlasoval 0.
Ďalej pán starosta povedal, ţe je obecné zastupiteľstvo povinné prejednať raz za rok plat starostu,
ktorý tvorí základný plat podľa zákona zvýšený o koeficient 1,4, neţiadam viacej, podľa novely
zákona boli starostom odopreté odmeny. Pokiaľ nemá nikto námietky, či môţe byť plat prejednaný
v takej výške ako bol vyplácaný doposiaľ, dal hlasovať, kto je za to aby bol starostovi ponechaný plat
v takej výške ako bol doteraz – hlasovanie za 0, proti 0, zdrţal sa 9, nehlasoval.
Pán starosta sa spýtal, či je teda nejaký iný návrh. Poslanci navrhli zníţiť plat starostu na koeficient
1,2 a hlasovali nasledovne za 6, proti 0, zdrţal sa 3, nehlasoval 0.
K bodu 10:
Na záver pán starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Uznesenie č. 183/2013
z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 11.12.2013
Určenie zapisovateľky
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 18. zasadnutí OZ konanom
dňa 11.12.2013
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 18. zasadnutí OZ
konanom dňa 11.12.2013.
Uznesenie č. 184/2013
z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 11.12.2013
Určenie overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 18. zasadnutí OZ konanom dňa
11.12.2013
prerokovalo
určenie overovateľov zápisnice a
berie na vedomie
overovateľov zápisnice: p. poslanca Jána Horvátha a p. poslankyňu Ivanu Pavlovičovú z 18.
zasadnutia OZ konaného dňa 11.12.2013
Uznesenie č. 185/2013
z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 11.12.2013
Voľba návrhovej komisie.
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 18. zasadnutí OZ konanom dňa
11.12.2013
prerokovalo
voľbu návrhovej komisie a
volí
členov návrhovej komisie: p. poslanca Martina Králika a p. poslanca Rastislava Domaniského
Uznesenie č. 186/2013
z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 11.12.2013
Schválenie programu rokovania
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 18. zasadnutí OZ konanom dňa
11.12.2013
prerokovalo
návrh programu 18. zasadnutia OZ konaného dňa 11.12.2013
s ch v a ľ u j e
program 18. zasadnutia OZ konaného dňa 11.12.2013 s tým, ţe p. Lipnický Branislav dostal
slovo hneď za bodom 3
Uznesenie č. 187/2013
z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 11.12.2013
Zrušenie uplatňovania programovej štruktúry rozpočtu obce a úprava rozpočtu za rok
2013
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 18. zasadnutí OZ konanom dňa
11.12.2013
prerokovalo
návrh na zrušenie uplatňovania programovej štruktúry rozpočtu obce Tesárske Mlyňany
a návrh na úpravu rozpočtu za rok 2013
s ch v a ľ u j e
zrušenie uplatňovania programovej štruktúry rozpočtu obce Tesárske Mlyňany
a úpravu rozpočtu za rok 2013

Uznesenie č. 188/2013
z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 11.12.2013
Rozpočet obce Tesárske Mlyňany na rok 2014
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 18. zasadnutí OZ konanom dňa
11.12.2013
prerokovalo
návrh rozpočtu obce Tesárske Mlyňany na rok 2014
s ch v a ľ u j e
rozpočet obce Tesárske Mlyňany na rok 2014 s pripomienkami
Uznesenie č. 189/2013
z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 11.12.2013
Programový rozpočet obce Tesárske Mlyňany na rok 2015 a 2016
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 18. zasadnutí OZ konanom dňa
11.12.2013
prerokovalo
návrh programového rozpočtu obce Tesárske Mlyňany na rok 2015 a 2016
berie na vedomie
programový rozpočet obce Tesárske Mlyňany na rok 2015 a 2016
Uznesenie č. 190/2013
z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 11.12.2013
Odborné stanovisko k rozpočtu obce Tesárske Mlyňany na roky 2014 - 2016
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 18. zasadnutí OZ konanom dňa
11.12.2013
prerokovalo
Odborné stanovisko k rozpočtu obce Tesárske Mlyňany na roky 2014 - 2016
berie na vedomie
Odborné stanovisko k rozpočtu obce Tesárske Mlyňany na roky 2014 - 2016
Uznesenie č. 191/2013
z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 11.12.2013
VZN č. 4/2013 o dani z nehnuteľností na rok 2014

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 18. zasadnutí OZ konanom dňa
11.12.2013
prerokovalo
návrh VZN č. 4/2013 o dani z nehnuteľností na rok 2014
s ch v a ľ u j e,
VZN č. 4/2013 o dani z nehnuteľností na rok 2014 s úpravou, a to s vypustením bodu c)
v odseku 1 v § 6 „Oslobodenie od dane a zníţenie dane“
Uznesenie č. 192/2013
z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 11.12.2013
Odpustenie nevymožiteľných pohľadávok za roky 2001 - 2007

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 18. zasadnutí OZ konanom dňa
11.12.2013
prerokovalo

návrh na odpustenie nevymoţiteľných pohľadávok v zmysle zákona č. 563/2009 Z.z. o správe
daní, a to daň z nehnuteľností za obdobie od roku 2001 - 2006 v súhrnnej sume 40,69 €
a poplatky za vývoz smetí za obdobie od roku 2005 – 2007 v súhrnnej sume 49,76 €
s ch v a ľ u j e,
odpustenie nevymoţiteľných pohľadávok v zmysle zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní,
a to daň z nehnuteľností za obdobie od roku 2001 - 2006 v súhrnnej sume 40,69 € a poplatky
za vývoz smetí za obdobie od roku 2005 – 2007 v súhrnnej sume 49,76 €
Uznesenie č. 193/2013
z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 11.12.2013
Zmluva medzi obcami Tesárske Mlyňany a Machulince za účelom uskutočnenia činnosti hlavného
kontrolóra

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 18. zasadnutí OZ konanom dňa
11.12.2013
prerokovalo
návrh zmluvy medzi obcami Tesárske Mlyňany a Machulince za účelom uskutočnenia
činnosti hlavného kontrolóra
s ch v a ľ u j e,
zmluvu medzi obcami Tesárske Mlyňany a Machulince za účelom uskutočnenia činnosti
hlavného kontrolóra
Uznesenie č. 194/2013
z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 11.12.2013
Plat starostu obce Ing. Štefana Valkoviča

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 18. zasadnutí OZ konanom dňa
11.12.2013
prerokovalo
v zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. plat starostu obce Ing. Štefana Valkoviča
s ch v a ľ u j e,
v zmysle § 4 odst. 2 uvedeného zákona zníţenie platu starostu obce zo 40 % príplatku ku
základnému platu na 20 % príplatku, čo činí zaokrúhlene 1 913,- € mesačne s účinnosťou od
1.12.2013
zapísala: Ing. Erika Zlatňanská .................................. dňa 11.12.2013
Overovatelia zápisnice: Ján Horváth ........................................ dňa ..........................
Ivana Pavlovičová ............................. dňa ...........................

Ing. Štefan Valkovič
starosta obce

