
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 14.10.2019

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

Program: 

1. Privítanie
2. Procedurálne záležitosti
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Školská jedáleň, stravovanie seniorov
5. Menovanie členov do rady školy pri MŠ v Tesárskych Mlyňanoch
6. Určenie názvu ulice
7. Rôzne
8. Záver

K bodu 1 a 2:

 Na úvod pán starosta privítal prítomných poslancov a určil za zapisovateľku p. Silviu Malú. Za 
overovateľov zápisnice navrhol pána poslanca Ing. Jozefa Bullu a pána poslanca Vladimíra 
Forgáča. Do návrhovej komisie navrhlol pána poslanca Miloša Danka a pána poslanca Ing. Jozefa 
Záhorského. Hlasovanie za: 7 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, Miloš Danko, Vladimír 
Forgáč, František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský), proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 

K bodu 3: 

Pán starosta dal hlasovať za program zasadnutia. Hlasovanie za: 7 (Ing. Stanislav Babocký,
Ing. Jozef Bulla, Miloš Danko, Vladimír Forgáč, František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef 
Záhorský), proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 

K bodu 4:

Pán starosta informoval poslancov, že predložené ponuky v rámci výzvy „Vybavenie školskej 
jedálne- modernizácia ZŠ Tesárske Mlyňany“ neobsahovali požadované kritériá a nebol dodržaný 
bod výzvy č. 9. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky, t.j. obsahom ani jednej 
ponuky nebol splátkový kalendár. Najnižšia ponúknutá cena vrátane DPH bola od firmy Gastro 
Vrábeľ s.r.o., Dolný Kubín. Aj na základe Vašich apelácií ohľadom stravy dôchodcov, ktorí majú 
oveľa drahšiu stravu, keďže sa im zabezpečuje z iného gastra zariadenia, sa pýtam, či môžeme túto 
situáciu, vyhlásiť za havarijnú? Pán starosta dal hlasovať.  Hlasovanie za: 6 (Ing. Stanislav 
Babocký, Ing. Jozef Bulla, Miloš Danko, Vladimír Forgáč, František Polák, Milan Polák), proti: 0, 
zdržal sa: 1 (Ing. Jozef Záhorský), nehlasoval: 0 
p. starosta – najnižšia cenová ponuka je pre nás smerodatná, vedia nám poskytnúť tovar so 
splatnosťou dvoch splátok bez navýšenia. Prvá by bola do konca decembra a druhá do konca marca.
Pani Sobanská hovorila, že stačí aj Variant A. 
Pán starosta dal hlasovať. Hlasovanie za: 6 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, Miloš Danko, 
Vladimír Forgáč, František Polák, Milan Polák), proti: 0, zdržal sa: 1 (Ing. Jozef Záhorský), 
nehlasoval: 0  
p. Forgáč – elektrické dopojenie treba skontrolovať, rozvádzač je havarijnom stave.
p. starosta – ja som za úpravu.



K bodu 5:
p. starosta – máme tu žiadosť o delegovanie členov rady školy pre Materskú školu. Doteraz bol 
menovaný pán poslanec František Polák a bývalá pani poslankyňa Ivana Pavlovičová. 
p. F. Polák – ja mám naďalej záujem
p. Ing. Babocký – ja mám tiež záujem byť členom rady, nakoľko tam mám aj dcéru
p. Ing. Bulla – ja mám tiež záujem, nakoľko mám v materskej škole dve deti
p. starosta dal hlasovať za pána poslanca Františka Poláka. Hlasovanie za: 5(Ing. Stanislav 
Babocký, Miloš Danko, František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský), proti: 0, zdržal sa: 
2(Ing.Jozef Bulla, Vladimír Forgáč), nehlasoval: 0
p. starosta dal hlasovať za pána poslanca Ing. Stanislava Babockého. Hlasovanie za: 5(Ing. Jozef 
Bulla, Miloš Danko, Vladimír Forgáč, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský), proti: 0, zdržal sa: 2( Ing. 
Stanislav Babocký, František Polák), nehlasoval: 0
p. starosta – členovia sú dvaja, prihlásili ste sa traja, prepáčte neuvedomil som si to
p. Ing. Jozef Záhorský – malo by sa isť vo forme hlasovacích lístkov, tajnou voľbou
p. starosta – musíme zrušiť uznesením predošlé dve uznesenia a pôjdeme tajnou voľbou vo forme 
lístkov. Dávam hlasovať, kto je za zrušenie dvoch uznesení. Hlasovanie za: 7 (Ing. Stanislav 
Babocký, Ing. Jozef Bulla, Miloš Danko, Vladimír Forgáč, František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef 
Záhorský), proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 
p. starosta – prosím napíšte na lístky mená dvoch členov do rady MŠ, ktoré následne spočítame. 
p. Malá a p. Bc. Behúlová spočítali hlasy. Pán poslanec Ing. Stanislav Babocký má 7 hlasov, p. 
poslanec Ing. Jozef Bulla má 5 hlasov a p. poslanec František Polák má 2 hlasy.

K bodu 6:
p. starosta – dostali sme žiadosť od obyvateľov, ktorí sú pred kolaudáciou  svojich nových 
rodinných domov, je to časť, ktorú vytvoril Ľubo Benc v časti Mlyňany. Pomenovať by sme ju 
mohli Žitavská, alebo Pod Agátmi.
p. Ing. Záhorský – ešte tam vznikne jedna ulica na tých cirkevných pozemkoch
p. F. Polák – tá Žitavská je dobrá
p. starosta dal hlasovať za názov ulice Žitavská. Hlasovanie za: 7 (Ing. Stanislav Babocký, 
Ing. Jozef Bulla, Miloš Danko, Vladimír Forgáč, František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef 
Záhorský), proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 

Rôzne: 

a)
p. starosta – tak ako sme sa bavili aj v predošlých zastupiteľstvách, náklady stúpajú nielen pre 
domácnosti ale aj pre obec, 5 rokov máme nedotknuté VZN, ktoré chceme upraviť, následne budú 
vyvesené v tabuliach, plánujem zastupiteľstvo v polovici decembra.  Momentálne poskytujeme 
nájom o výške Mudr. Jakubovič 240 eur/m , Mudr. Gašparík 140 eur/m, p. Chlupová 33,19 eur/m, 
p. Ondrejka cez letné mesiace t.j. 5 mesiacov má nájom o výške 23,23 eur/m a cez zimné obdobie 
t.j. 7 mesiacov má nájom o výške 16,59 eur/m , p. Mináriková platí za mesiac 70 eur
p. M. Polák – navrhujem u pani Chlupovej nájom na 45 eur za mesiac
p. starosta – nemôžeme ísť do mínusov, musíme zodpovedne vyhodnotiť celú situáciu, navrhujem 
zvýšiť p. Chlupovej na 40 eur za mesiac. Pán starosta dal hlasovať. Hlasovanie za: 5 (Ing. Stanislav 
Babocký, Ing. Jozef Bulla, Miloš Danko,  František Polák, Ing. Jozef Záhorský), proti: 0, zdržal sa: 
2(V.Forgáč, M. Polák), nehlasoval: 0 
p. M. Polák – mali sme to dať násobkom 1,2 alebo 1,3
p. M. Danko – áno mali sme to dať násobkom 1,2
p. Ing. J. Záhorský – dajme to globálne o 1,25 %
p. V. Forgáč – navrhujem 1,3 pre všetkých 
p. starosta – tak zrušíme uznesenie za pani Chlupovú a dám hlasovať za zvýšenie nájmu globálne 
pre všetkých násobkom 1,3 %. Pán starosta dal hlasovať za zrušenie uznesenia. Hlasovanie za: 7 



(Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, Miloš Danko, Vladimír Forgáč, František Polák, Milan 
Polák, Ing. Jozef Záhorský), proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 
p. starosta – dávam hlasovať za zvýšenie nájmu s matematickým zaokrúhlením o 30% . Hlasovanie 
za: 7 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, Miloš Danko, Vladimír Forgáč, František Polák, 
Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský), proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 

b)
p. starosta – chcem Vás poprosiť, chcel by som zakúpiť nejakú novú vianočnú výzdobu, trošku 
rozšíriť to aj do iných ulíc
p. M. Danko – ja som za
p. F. Polák – áno môže sa aj za mňa kúpiť, treba to trošku rozšíriť, obnoviť
p. Ing. J. Bulla – je to dobrý nápad. Tiež s tým súhlasím. 

c)
p. starosta – chcel by som sa zapojiť do projektu pod názvom Zakúpenie vybavenia pre 
zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Obci Tesárske Mlyňany, spolufinancovanie je 
tam vo výške 5% 
p. Ing. S. Babocký – koľko stojí taký komposter? Veď ho kúpme.
p. V. Forgáč – vieš čo je to zakúpiť pre 600 domácností kompostery?
p. starosta – chcem využiť finančné prostriedky z europskych fondov
p. Ing. S. Babocký – a keď to ide cez dotáciu, tak na to býva projekt?
p. starosta – výzvy sú vždy zverejnené Ministerstvom na ich stránkach, a následne sú agentúry, 
ktoré pripravujú podklady na prípravu podania, v našom prípade je to 800 eur bez DPH
p. starosta dal hlasovať za podanie projektu. Hlasovanie za: 7 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef 
Bulla, Miloš Danko, Vladimír Forgáč, František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský), proti: 0, 
zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 

d)

p. starosta – čo sa týka kanalizácie, ako som spomínal výdavky neustále stúpajú, od januára pôjde 
hore aj elektrika cca o 20% , sme dosť závislí čo sa týka odberu energie za kanalizáciu a máme 18 
eur na osobu, aj keď sa snažíme to držať v tých najnižších sadzbách aj kvoli občanovi aby bol čo 
najmenej zaťažený. Preverovali sme aj druhé dediny, napríklad Veľké Vozokany majú 20 eur. Bude 
sa pripravovať návrh VZN, neviem ja by som to zdvihol o 3 eurá
p. M. Polák – môj návrh je 22 eur
p. starosta – viete, že začiatkom roka sme mali vysoké výdavky kvôli kanalizácií, veď pripravíme 
návrh VZN a čo sa týka smetného momentálne máme 13 eur na osobu, Veľké Vozokany majú 15 
eur
p. M. Danko – ja navrhujem 16 eur za smetné
p. starosta – veď budú zvolané komisie a môžeme sa o tom porozprávať a navrhnúť primeranú cenu

e)

p. M. Danko – musíme robiť niečo s bytovkou, je tam veľmi veľa neplatičov, byty sa dávajú 
slobodným matkám, ktoré tam majú dlhy aj 800 eur
p. Ing. Zlatňanská – budem Vám zasielať na email stav ku koncu roka
p. Ing. J. Záhorský – asi nemajú pravidelný príjem, keď aj niečo vyrovnajú, tak aj tak prenášajú dlh
p. starosta – tento problém riešime stále, aj keď niečo uhradia, tak potom je znovu obdobie kedy 
neplatia a sú na tom istom. Inak vytvoril sa fond opráv a aj múrik čo sa postavil, tak sa platil z tohto
fondu.



p. M. Danko – firma, ktorá nám odoberá plasty, tak sa ľudia sťažujú, že nezoberú všetok plast, 
niektorý nechajú pred domom
p. starosta – môže sa jednať o plast, ktorý oni nevedia zrecyklovať. Môžme sa opýtať na inú 
spoločnosť

p. Ing. J. Záhorský – plánujeme 5. výročie vianočnej dedinky, môžeme rátať s pomocou obce?
p. starosta – áno 

p. Ing. J. Záhorský – opomenul p. Lipnickú že nemá vysporiadaný pozemok, kde to stroskotalo? Čo
sa týka multifunkčného ihriska, treba osloviť SPF.
p. V. Forgáč – chodník pri cintoríne rozobrali vodári aj pri Dušanovi Križákovi a nechali tak, treba 
im to oznámiť

Pán starosta poďakoval prítomným poslancom a ukončil zasadnutie. 

Uznesenie č. 64/2019
z  mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 14.10.2019

Určenie zapisovateľky

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na mimoriadnom zasadnutí OZ konanom 
dňa 14.10.2019

prerokovalo
určenie zapisovateľky a 

berie na vedomie,
Že Silvia Malá bola určená za zapisovateľku zápisnice na mimoriadnom zasadnutí OZ konanom 
dňa 14.10.2019

Hlasovanie:
za: 7 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, Miloš Danko, Vladimír Forgáč, František Polák, 
Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

                  
                                                                                                

                                                                 Uznesenie č. 65/2019
z  mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 14.10.2019

Určenie overovateľov zápisnice

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na mimoriadnom zasadnutí OZ konanom 
dňa 14.10.2019



prerokovalo
určenie overovateľov zápisnice a 

berie na vedomie
overovateľov zápisnice:  p. poslanca Ing. Jozefa Bullu a p. poslanca Vladimíra Forgáča 
z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa 14.10.2019

Hlasovanie:
za: 7 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, Miloš Danko, Vladimír Forgáč, František Polák, 
Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

                                                               Uznesenie č. 66/2019
z  mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 14.10.2019

Voľba návrhovej komisie

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na mimoriadnom zasadnutí OZ konanom 
dňa 14.10.2019

prerokovalo
voľbu návrhovej komisie a 

volí
členov návrhovej komisie: p. poslanca Miloša Danka a p. poslanca Ing. Jozefa Záhorského
z mimoriadneho  zasadnutia OZ konaného dňa 14.10.2019

Hlasovanie:
za: 7 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, Miloš Danko, Vladimír Forgáč, František Polák,
Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

                                                               Uznesenie č. 67/2019
z  mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 14.10.2019

Schválenie programu rokovania

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na mimoriadnom zasadnutí OZ konanom
dňa 14.10.2019

prerokovalo
návrh programu mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa 14.10.2019  a 



schvaľuje
program mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa 14.10.2019

Hlasovanie:
za: 7 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, Miloš Danko, Vladimír Forgáč, František Polák, 
Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 

                                                               Uznesenie č. 68/2019
z  mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch
                                                                 zo dňa  14.10.2019

Školská jedáleň v Základnej škole Štefana Moysesa – havarijný stav

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na mimoriadnom zasadnutí OZ konanom
dňa 14.10.2019

prerokovalo
situáciu havarijného stavu školskej jedálne v Základnej škole Štefana Moysesa na mimoriadnom 
zasadnutí OZ konaného dňa 14.10.2019  a 

berie na vedomie
havarijný stav školskej jedálne v Základnej škole Štefana Moysesa 

Hlasovanie:
za: 6 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, Miloš Danko, Vladimír Forgáč, František Polák, 
Milan Polák)
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (Ing. Jozef Záhorský)
Nehlasoval: 0

                                                                 Uznesenie č. 69/2019
z  mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa  14.10.2019

Vybavenie školskej jedálne – modernizácia ZŠ Štefana Moysesa,
Tesárske Mlyňany – Variant A

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na mimoriadnom zasadnutí OZ konanom 
dňa 14.10.2019

prerokovalo
vybavenie školskej jedálne – modernizáciu ZŠ Štefana Moysesa, Tesárske Mlyňany – Variant A



schvaľuje
modernizáciu vybavenia kuchyne v ZŠ Š. Moysesa v Tesárskych Mlyňanoch – Variant A , 
t.j.  zakúpenie umývačky riadu priebežnej , elektrický kotol 300 l a pec elektrická 
v  dvoch splátkach bez navýšenia : 1. platba do 12/2019 v sume 5190,- eur
                                                         2. platba do 3/2020 v sume 4440,- eur

Hlasovanie:
za: 6 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, Miloš Danko, Vladimír Forgáč, František Polák, 
Milan Polák)
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (Ing. Jozef Záhorský)
Nehlasoval: 0

                                                                Uznesenie č. 70/2019
z  mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 14.10.2019

Žiadosť o delegovanie členov do Rady školy pre MŠ Tesárske Mlyňany

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na mimoriadnom zasadnutí OZ konanom 
dňa 14.10.2019

prerokovalo
žiadosť o delegovanie členov do Rady školy pre Materskú školu Tesárske Mlyňany a 

volí
zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pre Materskú školu Tesárske Mlyňany a to pána poslanca
Františka Poláka 

Hlasovanie:
za: 5 (Ing. Stanislav Babocký, Miloš Danko, František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 2 (Ing. Jozef Bulla, Vladimír Forgáč)
Nehlasoval: 0

                                                                Uznesenie č. 71/2019
z  mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 14.10.2019

Žiadosť o delegovanie členov do Rady školy pre MŠ Tesárske Mlyňany

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na mimoriadnom zasadnutí OZ konanom 
dňa 14.10.2019

prerokovalo
žiadosť o delegovanie členov do Rady školy pre Materskú školu Tesárske Mlyňany a 

volí



zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pre Materskú školu Tesárske Mlyňany a to pána poslanca
Ing. Stanislava Babockého

Hlasovanie:
za: 5 (Ing. Jozef Bulla, Miloš Danko, Vladimír Forgáč, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 2 (Ing. Stanislav Babocký, František Polák)
Nehlasoval: 0

                                                                Uznesenie č. 72/2019
z  mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 14.10.2019

Zrušenie uznesení č. 70/2019 a č. 71/2019

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na mimoriadnom zasadnutí OZ konanom 
dňa 14.10.2019

prerokovalo

zrušenie uznesení č. 70/2019 a č. 71/2019 zo dňa 14.10.2019 a 

schvaľuje
zrušenie uznesení č. 70/2019 a č. 71/2019 zo dňa 14.10.2019

Hlasovanie:
za: 7 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, Miloš Danko, Vladimír Forgáč, František Polák,
Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

                                                                Uznesenie č. 73/2019
z  mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 14.10.2019

Žiadosť o delegovanie členov do Rady školy pre MŠ Tesárske Mlyňany

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na mimoriadnom zasadnutí OZ konanom 
dňa 14.10.2019

prerokovalo
žiadosť o delegovanie členov do Rady školy pre Materskú školu Tesárske Mlyňany a tajnou 
voľbou vo forme lístkov

volí 
dvoch zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pre Materskú školu Tesárske Mlyňany a to 
pána poslanca Ing. Stanislava Babockého v počte hlasov 7 a pána poslanca Ing. Jozefa Bullu



v počte hlasov 5

Uznesenie č. 74/2019
z  mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 14.10.2019

Určenie názvu ulice  novostavieb v k.ú.  časť Mlyňany

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na mimoriadnom zasadnutí OZ konanom 
dňa 14.10.2019

prerokovalo
určenie názvu ulice novostavieb v k.ú. časť Mlyňany a

schvaľuje
názov ulice s pomenovaním ŽITAVSKÁ

Hlasovanie:
za: 7 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, Miloš Danko, Vladimír Forgáč, František Polák, 
Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

                                                                Uznesenie č. 75/2019
z  mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 14.10.2019

Zvýšenie  nájmu poplatkov  za  prenájom obecných  priestorov  –  Kaderníctvo  v Tesárskych
Mlyňanoch

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na mimoriadnom zasadnutí OZ konanom 
dňa 14.10.2019

prerokovalo
zvýšenie  nájmu  poplatkov  za  prenájom  obecných  priestorov  –  Kaderníctvo  v Tesárskych
Mlyňanoch a 

schvaľuje
zvýšenie poplatkov za prenájom obecných priestorov – Kaderníctvo v Tesárskych Mlyňanoch na
sumu 40,- eur / mesiac s účinnosťou od 1. januára 2020

Hlasovanie:
za: 5 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, Miloš Danko, František Polák, Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 2 (Vladimír Forgáč, Milan Polák)
Nehlasoval: 0



                                                                Uznesenie č. 76/2019
z  mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 14.10.2019

Zrušenie uznesenia č. 75/2019 - Zvýšenie nájmu poplatkov za prenájom obecných priestorov –
Kaderníctvo v Tesárskych Mlyňanoch

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na mimoriadnom zasadnutí OZ konanom 
dňa 14.10.2019

prerokovalo
zrušenie uznesenia č. 75/2019 - zvýšenie nájmu poplatkov za prenájom obecných priestorov – 
Kaderníctvo v Tesárskych Mlyňanoch a 

schvaľuje
zrušenie uznesenia č. 75/2019 - zvýšenie poplatkov za prenájom obecných priestorov – Kaderníctvo
v Tesárskych Mlyňanoch na sumu 40,- eur / mesiac s účinnosťou od 1. januára 2020

Hlasovanie:
za: 7 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, Miloš Danko, Vladimír Forgáč, František Polák, 
Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval : 0

                                                               Uznesenie č. 77/2019
z  mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 14.10.2019

Zvýšenie nájmu poplatkov za prenájom obecných priestorov

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na mimoriadnom zasadnutí OZ konanom 
dňa 14.10.2019

prerokovalo
zvýšenie nájmu poplatkov za prenájom obecných priestorov a

schvaľuje
zvýšenie poplatkov za prenájom obecných priestorov o 1,3 násobku s matematickým zaokrúhlením
s účinnosťou od 1. januára 2020

Hlasovanie:
za: 7 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, Miloš Danko, Vladimír Forgáč, František Polák,
Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0



                                                                 Uznesenie č. 78/2019
z  mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 14.10.2019

Projekt pod názvom: „Zakúpenie vybavenia pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného 
odpadu v obci Tesárske Mlyňany“

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na mimoriadnom zasadnutí OZ konanom 
dňa 14.10.2019

prerokovalo
projekt pod názvom „ Zakúpenie vybavenia pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v
obci Tesárske Mlyňany a spolufinancovanie projektu vo výške 5%

schvaľuje
zapojenie sa do projektu „Zakúpenie vybavenia pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného 
odpadu v obci Tesárske Mlyňany „ a zabezpečenie splufinancovania projektu vo výške 5%

0,Hlasovanie:
za: 7 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, Miloš Danko, Vladimír Forgáč, František Polák, 
Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Zapísala: Silvia Malá, dňa 14.10.2019 ………………………………………

Overovatelia zápisnice : 

Ing. Jozef Bulla ………………………. dňa ………………………
Vladimír Forgáč ……………………….dňa ………………………

                                                                                                         Ing. Štefan Valkovič
                                                                                                              starosta obce


