Zápisnica z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch
zo dňa 23.3.2016

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program: 1. Privítanie
2. Procedurálne záležitosti
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola plnenie uznesení
5. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rady školy
6. Prejednanie žiadosti spoločnosti Z-COM s.r.o. prev. Tesárske Mlyňany
7. Prejednanie žiadosti o pridelenie finančných prostriedkov pre DHZ na r. 2016
8. Prejednanie žiadosti o pridelenie finančných prostriedkov pre obecnú knižnicu
na r. 2016
9. Žiadosť o poskytnutie dotácie pre ŠK Tesárske Mlyňany
10. Schválenie finančných prostriedkov na r. 2016 – príloha č. 1 k VZN č. 2/2015
11. Ponuka pre modernizáciu verejného osvetlenia firmou Infralux, spol. s.r.o.,
Bratislava
12. Rozpočet na rok 2016
13. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015
14. Rôzne
15. Interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva
16. Záver.

K bodu 1 a 2:
Na úvod pán starosta privítal prítomných poslancov a určil zapisovateľku Ing. Eriku
Zlatňanskú. Za overovateľov zápisnice určil pána poslanca Michala Pivarčiho a pána poslanca
Milana Poláka.
Do návrhovej komisie na zostavenie uznesenia určil pána poslanca Miloša Danku a pána
poslanca Františka Poláka. Hlasovanie za 8 (Miloš Danko, Lukáš Ivanička, Ivana Pavlovičová,
Michal Pivarči, František Polák, Milan Polák, Vladimír Plaštiak, Ing. Jozef Záhorský), proti 0,
zdržal sa 0, nehlasoval 0.
K bodu 3: Schválenie programu rokovania
Pán starosta dal hlasovať za program rokovania obecného zastupiteľstva. Nakoľko boli
prítomní občania obce p. Slavomír Havetta a manž. Martina Havettová dal hlasovať za to,
aby prítomní dostali slovo pred všetkými bodmi programu – hlasovanie za: 8 (Miloš Danko,

Lukáš Ivanička, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, František Polák, Milan Polák, Vladimír
Plaštiak, Ing. Jozef Záhorský ), proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0.
Pán starosta odovzdal slovo p. Havettovi.
p. Slavomír Havetta povedal, že prišli povedať, že farmu majú v poriadku, že je registrovaná
a že na zasadnutí obecného zastupiteľstva sa má rokovať o jej odstránení. Ak má niečo p.
Zlatňanská proti tomu, aby povedala, že sa na zvieratá v susedstve v minulosti nesťažovala.
Pán starosta povedal, že v programe rokovania nie je nič vo veci spomínanej farmy, že to do
zastupiteľstva nepatrí. Nakoľko p. Zlatňanská je zamestnaná na obecnom úrade má o tom
vedomosť, spomínala, že je tam nejaký problém s obťažovaním zápachom zo zvierat.
Písomne nebola na obecný úrad doručená žiadna sťažnosť. Pokiaľ je tam tento problém
a nebude sa riešiť, tak v prípade sťažnosti a podozrenia na nelegálne stavby toto bude riešiť
stavebný úrad vo Vrábľoch, čo sa týka chovu zvierat tak v prípade problému obťažovania
zápachom zo zvierat to bude riešiť veterinárna správa a hygiena. Odovzdal slovo p.
Zlatňanskej.
p. Zlatňanská sa vyjadrila, že ju mrzí, že na riešenie tohto problému si nenájdeme priestor
doma, že minulý rok už hovorila majiteľke p. Martine, že farma a zvieratá spôsobujú
nadmerný zápach ako aj skladovanie hnoja blízko našich obydlí. Vlani sa ústne sťažovala
a Havettovým už dohovárala aj rodina p. Mareka Solčianskeho. Sú tu premnožené potkany,
muchy. V letných mesiacoch nemôžeme vetrať a posedieť si na dvore z dôvodu
nepríjemného pachu z väčšieho množstva zvierat /2 kone, cap, cca 10 kôz, prasce..../.
Majiteľka na to ale vôbec nereagovala, povedala, že ona nič necíti. P. Zlatňanská navrhla
prítomným majiteľom p. Slavomírovi Havettovi a manž. Martine, že v prípade zabezpečenia
hygieny, neskladovania hnoja na susednom dvore ale jeho odvážanie mimo obec ako aj
regulácia zvierat a prípadné premiestnenie maštale do zadnej časti záhrad by pomohlo tento
problém odstrániť.
p. Slavomír Havetta sa vyjadril, že prišli, pretože dostali neoverenú informáciu, že farma sa
bude prejednávať na obecnom zasadnutí a prejavili záujem tento problém riešiť.
K bodu 4: Kontrola uznesení
Pani kontrolórka Zuzana Chrenová informovala prítomných poslancov o plnení uznesení
č. 107 – č. 111. Prišiel poslanec Ing. Ján Končál.
K bodu 5:
Pán starosta predniesol žiadosť základnej školy o delegovanie zástupcov zriaďovateľa
na ďalšie obdobie do rady školy. V minulosti v tejto rade pôsobili Ing. Záhorský, p. Milan
Polák, p. Vladimír Plaštiak a p. Zuzana Pivarčiová z radov občanov. Doterajší zvolení poslanci
Ing. Záhorský a p. Plaštiak sa vyjadrili, že už v rade školy nechcú pracovať, aby dostali priestor
aj iní poslanci. Ing. záhorský je aj v rade MŠ. Pán Milan Polák sa vyjadril, že súhlasí, že bude aj
ďalej v rade školy pracovať.

p. Miloš Danko povedal, že keď tam môže byť aj niekto z občanov tak navrhuje svoju dcéru
Alenku.
Pán starosta navrhol do školskej rady Základnej školy Štefana Moysesa Tesárske Mlyňany za
zriaďovateľa na obdobie 2016 - 2020 p. Milana Poláka, Františka Poláka, Ivanu Pavlovičovú
a Alenu Dankovú ml., hlasovanie za: 9 (Miloš Danko, Lukáš Ivanička, Ing. Ján Končál, Ivana
Pavlovičová, Michal Pivarči, František Polák, Milan Polák, Vladimír Plaštiak, Ing. Jozef
Záhorský), proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0.
K bodu 6:
Pán starosta informoval, že na obecný úrad bola doručená žiadosť firmy Z-COM s.r.o.,
prev. Tesárske Mlyňany o odkúpenie časti obecného pozemku o rozlohe cca 4,6 m². Zámer
o kúpu bol zverejnený na internete, nakoľko by sa všetky podmienky predaja dnes nedali
schváliť dal hlasovať, kto je za to, aby sa pokračovalo v príprave podkladov k predaju časti
obecného pozemku podľa žiadosti s tým, že budúci kupujúci bude upovedomený, že všetky
náklady súvisiace s kúpou pozemku bude znášať on ako kupujúci, hlasovanie za 9, (Miloš
Danko, Lukáš Ivanička, Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, František Polák,
Milan Polák, Vladimír Plaštiak, Ing. Jozef Záhorský), proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0. Na
nasledujúcom zasadnutí sa obecné zastupiteľstvo vráti k tejto žiadosti a bude schválená cena
odpredaja časti obecného pozemku.
K bodu 7:
Poslanci v materiáloch obdržali žiadosť DHZ o finančné prostriedky na svoju činnosti
v roku 2016. Požadované financie oproti minulému roky boli vyššie z dôvodu prípravy osláv
90. výročia vzniku organizácie, v minulom roku dostala organizácia DHZ na svoju činnosť
3000 €, teraz žiadajú sumu 4200 €.
Žiadosť poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie s tým, že požadovaná suma
bude zaradená v rámci rozpočtu na rok 2016 a schvaľuje zohľadniť požiadavku DHZ na vyššiu
sumu na rok 2016 vo výške 4200 €, hlasovanie za 9 ( Miloš Danko, Lukáš Ivanička, Ing. Ján
Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, František Polák, Milan Polák, Vladimír Plaštiak, Ing.
Jozef Záhorský), proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0.
K bodu 8:
Ďalším program rokovania bola žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na rok
2016 pre činnosť obecnej knižnice v celkovej sume 1150 € / 850 € na nákup kníh a 300 € na
výpočtovú techniku/. Obecné zastupiteľstvo žiadosť berie na vedomie, suma je to zahrnuté
v návrhu rozpočtu na rok 2016.

K bodu 9:
Pán starosta informoval, že na obecný úrad bola doručená žiadosť ŠK Tesárske Mlyňany
na poskytnutie dotácie na činnosti športového klubu Tesárske Mlyňany /futbal a stolný tenis/
v celkovej výške 4750 €, táto bola zahrnutá v návrhu rozpočtu obce na rok 2016.
K bodu 10:
Do programu rokovania bola zaradená požiadavka základnej školy o schválenie prílohy č.
1 k VZN č. 2/2015. Požiadavku berie obecné zastupiteľstvo na vedomie a sumy na rok 2016
sú zahrnuté v návrhu rozpočtu obce na rok 2016. Príloha k VZN sa schvaľuje každoročne a je
nasledovná:
Príloha č.1
Všeobecne záväzného nariadenia obce Tesárske Mlyňany č. 2/2015 o poskytovaní
finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Finančné prostriedky na rok 2016 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka
školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Dotácia na mzdy a prevádzku na žiaka (dieťa)
Kategória
škôl Spôsob fin. alebo krúžok
a školských zariadení
na:
v eurách
Materská škola

dieťa MŠ

1799,- €

Školský klub detí

dieťa ŠKD

437,- €

Školská jedáleň

žiak ZŠ

221,- €

Školská jedáleň

dieťa MŠ

142,- €

K bodu 11:
Poslancom bola v materiáloch rokovania doručená ponuka pre modernizáciu verejného
osvetlenia s výmenou svietidiel za energeticky úspornejšie a to LED technológiu s výmenou
svietidiel a výložníkov firmou Infralux, spol. s.r.o. Bratislava. Pán starosta povedal, že
záležitosťou modernizácie verejného osvetlenia sa už zastupiteľstvo venuje 3 – 4 roky, a dal
hlasovať, kto je za návrh realizovať modernizáciu verejného osvetlenia cez túto cenovú
ponuku tejto firmy - hlasovanie za 0, proti 9 ( Miloš Danko, Lukáš Ivanička, Ing. Ján Končál,
Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, František Polák, Milan Polák, Vladimír Plaštiak, Ing. Jozef
Záhorský), zdržal sa 0, nehlasoval 0.

K bodu 12: Rozpočet na rok 2016
Pán starosta povedal, že návrh rozpočtu na rok 2016 bol prerokovaný na mimoriadnom
zasadnutí v januári kde nebol vtedy prítomný Ing. Končál, ale odvtedy nenastali v návrhu
žiadne zmeny. Spýtal sa či majú poslanci nejaké návrhy na úpravu rozpočtu. Na predošlom
zasadnutí boli informovaní o plánovaných prácach - ísť do opravy mosta cez rieku Žitavu,
majiteľ firmy Agrospol 5 TM s.r.o., s tým počíta, že prispeje na jeho opravu polovičnou
sumou. My ste tiež financie na práce opravy mosta cez Žitavu v časti Tesáre nad Žitavou
zahrnuli v rozpočte, podľa statického výpočtu bude cena cca 12 tisíc eur.
Ďalšou investíciou zahrnutou v rozpočte by bola rekonštrukcia toaliet v kultúrnom dome
v časti Mlyňany, o jej nutnosti hovorilo už obecné zastupiteľstvo pri návrhu rozpočtu na
predošlom zasadnutí.
Ing. Záhorský povedal, že minulý rok sa kupovala kosačka a jej preplatenie športovému klubu
bolo schválené uznesení a upozornil, že to zatiaľ nie je vyrovnané a nie je to ani v rozpočte
zahrnuté. Pán Polák sa spýtal ako to máme s úvermi?
p. starosta – zostali úvery obecná bytovka, spevnené plochy je tam nejaký zostatok,
a spoluúčasť klubovňa – vtedy neboli peniaze
Zmeny v návrhu rozpočtu na rok 2016:
- zníženie položky výstavba cesty Podlužie na sumu 350 €
- úprava položky park elektr. osvetlenie a úprava zo sumy 14 000 € na 10 000 €
- zmena položka rekonštrukcia a modernizácia toaliet v kultúrnom dome Mlyňany 12 000 €
- zníženie položky miestne komunikácie rekonštrukcia zo sumy 12 000 € na 9 000 € /3 000 €
príspevok pre ŠK za kosačku/
- zrušenie položky rekonštrukcia a modernizácia obce 7 174 €, presun 6 000 € na KD Mlyňany
a 1 200 € pre DHZ /90. výročie vzniku organizácie/
Ing. Záhorský sa spýtal ako je to s výberom daňových nedoplatkov?
p. starosta povedal, že posielame exekučné príkazy a vymožiteľnosť bola.
p. Danko sa spýtal ako je to s dlžníkmi na nájomnom v obecnej bytovke.
Pán starosta povedal, že dlžníci na nájomnom boli listom vyzvaní a upozornení na
dodržiavanie podmienok nájomnej zmluvy a majú možnosť požiadať o splátkový kalendár na
zaplatenie dlhu na nájomnom.
p. Danko – pani Danková Lucia veď vôbec neplatí, tá to kedy chce doplatiť ten dlh .
p. starosta – majú v liste určitú lehotu na doplatenie dlhu alebo jeho splatenie formou
splátok, keď to nebudú rešpektovať budeme nútení postupovať podľa nájomnej zmluvy
a nájom bytu v bytovke zrušiť.
Pán starosta dal hlasovať, kto je za prijatie pôvodného návrhu rozpočtu obce na rok 2016 so
zmenami zakotvenými v zápisnici – hlasovanie za 9, ( Miloš Danko, Lukáš Ivanička, Ing. Ján
Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, František Polák, Milan Polák, Vladimír Plaštiak, Ing.
Jozef Záhorský), proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0.

K bodu 13: Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015
Správa o kontrolnej činnosti na rok 2015 bola poslancom doručená v materiáloch. Je
prílohou zápisnice. Poslanci správu berú na vedomie bez výhrad.
K bodu 14: Rôzne
Pán starosta povedal, že na úrad bolo dvakrát doručené upozornenie od Ing. Končála na
čiernu skládku a časti Tesáre nad Žitavou na poľnej ceste za bytovkami. Minulý rok sa v tejto
časti likvidovala čierna skládka, skládku na ktorú poukazuje Ing. Končál buď prehliadli alebo
je opäť tam nanosený odpad. Písali sme, že by bolo dobré aby p. Končál presne to miesto
odpadu p. Ludvovi ukázal.
Na obecný úrad ale bola doručená ďalšia mapka kde by sa čierna skládka mala nachádzať.
Pred pár dňami tam opäť naši pracovníci boli a skládku odstránili.
Ing. Končál – neviem či tam boli potom ešte druhý krát, ale keď som tam bol v sobotu nebolo
to odpratané.
K bodu 15:
p. Plaštiak – upozornil, že na zástavke pri železničnej stanici bude potrebné upraviť poklad
pretože je tam blato
p. starosta – dáme tam aspoň kus zámkovej dlažby
p. Pivarči - povedal, že má od obce v prenájme časť pozemku pred svojim domom a chcel by
si urobiť oplotenie – predzáhradku tak ako to si to Chlupoví na Lipovej ulici ohradili.
p. Danko – nepáči sa mi to, ako to tam porobili a keď to majú len v nájme
p. Plaštiak – dáme im nájom ale ony to chcú ohrádzať, aby si mohli dať urobiť ploty
Ing. Záhorský – budeme to na niečo potrebovať tie prenajaté miesta?
p. Pivarči – mám to len v prenájme ale chcem si urobiť predzáhradku a urobiť tam oplotenie
Ing. Končál – každý to tam má urobené inak, keby sa aspoň dodržala nejaká línia na ulici
p. starosta – poslanec ani jeho príbuzní nemôžu kupovať obecný majetok, preto to má aj pán
Pivarči len v nájme, ale teraz žiada od obce súhlas vlastníka, navrhujem aby sa tam išla
komisia pozrieť koľko to je od chodníka, keby sme tam potrebovali umiestniť nejaký kábel
p. Pivarči – je to cca 1m od chodníka
p. starosta – nemáme vedomosť o drobnej stavbe oplotenia u p. Pivarčiho
p. Pivarči – zatiaľ sa pýtam ústne, lebo si to chcem oplotiť oficiálne ale potrebujem na to Váš
súhlas s vybudovaním drobnej stavby
Pán starosta dal hlasovať za to, že obecné zastupiteľstvo nemá námietky k drobnej stavbe
oplotenia prenajatej časti pozemku – predzáhradky pre p. Michala Pivarčiho – hlasovanie:

za 7 ( Miloš Danko, Lukáš Ivanička, Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, František Polák,
Vladimír Plaštiak, Ing. Jozef Záhorský), proti 0, zdržal sa 2 ( Michal Pivarči, Milan Polák),
nehlasoval 0.
p. Danko – nie sú sťažnosti na obecnú bytovku? Sťažujú sa tam ľudia na plesnenie stien.
A ako to budeme riešiť, sú tam neplatiči.
p. starosta – sťažovala si na pleseň p. Strákošová Blanka v prízemnom byte.
p. František Polák – ale množí sa nám aj vandalizmus v obci, socha za dedinou
Sedembolestnej Panny Márie je už poškodená, sú tam porozbíjané kahance, bolo tam čisto
je to tam hrozné.
K bodu 16: Záver
Na záver pán starosta poďakoval prítomným poslancom za účasť a poprial pohodu počas
blížiacich sa Veľkonočných sviatkov a zasadnutie ukončil.
Uznesenie č. 112/2016
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 23.3.2016
Určenie zapisovateľky
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 10. zasadnutí OZ konanom dňa 23.3.2016
prerokovalo
určenie zapisovateľky a
b e r i e n a v e d o m i e,
že Ing. Erika Zlatňanská bola určená za zapisovateľku zápisnice na 10. zasadnutí OZ
konanom dňa 23.3.2016
Hlasovanie:
za: 8 (Miloš Danko, Lukáš Ivanička, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, Vladimír Plaštiak,
František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)
proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0

Uznesenie č. 113/2016
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 23.3.2016
Určenie overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 10. zasadnutí OZ konanom dňa 23.3.2016
prerokovalo
určenie overovateľov zápisnice a
berie na vedomie
overovateľov zápisnice: p. poslanca Michala Pivarčiho a p. poslanca Milana Poláka
z 10. zasadnutia OZ konaného dňa 23.3.2016
Hlasovanie:
za: 8 (Miloš Danko, Lukáš Ivanička, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, Vladimír Plaštiak,
František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)
proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0

Uznesenie č. 114/2016
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 23.3.2016
Voľba návrhovej komisie
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 10. zasadnutí OZ konanom dňa 23.3.2016
prerokovalo
voľbu návrhovej komisie a
volí
členov návrhovej komisie: p. poslanca Miloša Danku a p. poslanca Františka Poláka
Hlasovanie:
za: 8 (Miloš Danko, Lukáš Ivanička, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, Vladimír Plaštiak,
František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)
proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0

Uznesenie č. 115/2016
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 23.3.2016
Schválenie programu rokovania
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 10. zasadnutí OZ konanom dňa 23.3.2016
prerokovalo
návrh programu 10. zasadnutia OZ konaného dňa 23.3.2016,
schvaľuje
program 10. zasadnutia OZ konaného dňa 23.3.2016 s tým, že prítomným občanom
p. Slavomírovi Havettovi a Martine Havettovej bude udelené slovo pred rokovaním všetkých
bodov programu zasadnutia.
Hlasovanie:
za: 8 (Miloš Danko, Lukáš Ivanička, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, Vladimír Plaštiak,
František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)
proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0
Uznesenie č. 116/2016
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 23.3.2016
Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rady školy
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 10. zasadnutí OZ konanom dňa 23.3.2016
prerokovalo
žiadosť ZŠ Štefana Moysesa Tesárske Mlyňany o delegovanie zástupcov zriaďovateľa do
rady školy
schvaľuje
a deleguje zástupcov zriaďovateľa do rady Základnej školy Štefana Moysesa v Tesárskych
Mlyňanoch p. Milana Poláka, p. Františka Poláka, p. Ivanu Pavlovičovú a p. Alenu Dankovú
Hlasovanie:
za: 9 (Miloš Danko, Lukáš Ivanička, Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči,
Vladimír Plaštiak, František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)
proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0

Uznesenie č. 117/2016
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 23.3.2016
Žiadosť Z-com s.r.o., prev. Tesárske Mlyňany o odkúpenie časti obecného pozemku
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 10. zasadnutí OZ konanom dňa 23.3.2016
prerokovalo
žiadosť Z-com s.r.o., prev. Tesárske Mlyňany zo dňa 11.2.2016 o odkúpenie časti obecného
pozemku podľa priloženého geometrického plánu č. 11/2016 vypracovaného Tiborom
Drienovským
schvaľuje
prípravu podkladov k predaju súvisiaceho so žiadosťou spoločnosti Z-Com, s.r.o., prev.
Tesárske Mlyňany zo dňa 11.2.2016. Náklady súvisiace s týmito podkladmi znáša budúci
kupujúci.
Hlasovanie:
za: 9 (Miloš Danko, Lukáš Ivanička, Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči,
Vladimír Plaštiak, František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)
proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0
Uznesenie č. 118/2016
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 23.3.2016
Žiadosť DHZ Tesárske Mlyňany o pridelenie finančných prostriedkov
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 10. zasadnutí OZ konanom dňa 23.3.2016
prerokovalo
žiadosť DHZ Tesárske Mlyňany o pridelenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok
2016 vo výške 4 200,- €
schvaľuje
zohľadniť požiadavky DHZ Tesárske Mlyňany o pridelenie finančných prostriedkov a zaradiť
do rozpočtu obce na rok 2016
Hlasovanie:
za: 9 (Miloš Danko, Lukáš Ivanička, Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči,
Vladimír Plaštiak, František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)
proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0
Uznesenie č. 119/2016
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 23.3.2016
Rozpočet obce Tesárske Mlyňany na rok 2016
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 10. zasadnutí OZ konanom dňa 23.3.2016
prerokovalo
návrh rozpočtu obce Tesárske Mlyňany na rok 2016 so zmenami a zohľadnenými podanými
žiadosťami o zaradenie do rozpočtu obce
schvaľuje
rozpočet obce Tesárske Mlyňany na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018
Hlasovanie:
za: 9 (Miloš Danko, Lukáš Ivanička, Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči,
Vladimír Plaštiak, František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)
proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0

Uznesenie č. 120/2016
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 23.3.2016
Súhlas k stavbe oplotenia na prenajatom obecnom pozemku pre p. Michala Pivarčiho
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 10. zasadnutí OZ konanom dňa 23.3.2016
prerokovalo
ústnu požiadavku p. Michala Pivarčiho o stavbu oplotenia predzáhradky na prenajatom
obecnom pozemku pred jeho rodinným domom
schvaľuje
ústnu požiadavku p. Michala Pivarčiho o stavbu oplotenia predzáhradky na prenajatom
obecnom pozemku pred jeho rodinným domom a nemá námietky k drobnej stavbe oplotenia
Hlasovanie:
za: 7 (Miloš Danko, Lukáš Ivanička, Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Vladimír Plaštiak,
František Polák, Ing. Jozef Záhorský)
proti: 0
zdržal sa: 2 / Milan Polák, Michal Pivarči/
nehlasoval: 0

Zapísala Ing. Erika Zlatňanská ......................... dňa 23.3.2016
Overovatelia zápisnice Milan Polák ............................. dňa .....................
Michal Pivarči ......................... dňa .....................

Ing. Štefan Valkovič
starosta obce

