
Zápisnica zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 17.9.2020

 Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

1. Privítanie
2. Procedurálne záležitosti
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Žiadosť p. Vladimíra Pavlíka (e-mailom)
6. Návrh technického riešenia – SWAN MOBILE, a.s., základňová stanica LTE (e-mailom)
7. Návrh na zakúpenie detských prvkov na verejné priestranstvá
8. Opätovné prejednanie žiadosti p. Jozefa Ivaničku (e-mailom)
9. Opätovné prejednanie žiadosti p. Branislava Švábu
10. Rôzne
11. Interpelácie poslancov
12. Záver

K bodu 1 a 2: 

Na úvod pán starosta privítal prítomných poslancov a určil za zapisovateľku pani Silviu Malú. 
Za overovateľov zápisnice určil  p.  poslanca Ing.  Jozefa Bullu p.  poslanca Mariana Chlupa.  Do
návrhovej komisie navrhol p.  poslanca Ing. Stanislava Babockého a p.  poslanca Miloša Danka.
Hlasovanie za: 8 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, Miloš Danko, Vladimír Forgáč, Marian
Chlup, Michal Pivarči, František Polák a Ing. Jozef Záhorský), proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0.

K bodu 3: 

Pán starosta  dal  hlasovať  za  schválenie  programu zasadnutia.  Hlasovanie  za:  8  (Ing.  Stanislav
Babocký, Ing. Jozef Bulla, Miloš Danko, Vladimír Forgáč, Marian Chlup, Michal Pivarči, František
Polák a Ing. Jozef Záhorský), proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0.

K bodu 4:

Pani kontrolórka informovala prítomných poslancov o plnení uznesení. 

K bodu 5:

p. starosta – v komisii  sme preberali  sťažnosť pána Pavlíka o rušenie nočného kľudu, nakoľko
v poslednom čase mali problémy s prevádzkou pohostinstva pána Lipnického. Pána Pavlíka sme
pozvali  nakoľko chcel  byť prizvaný na obecné zastupiteľstvo.  Nech sa páči  odovzdávam Vám
slovo, aby ste mohli popísať situáciu.
p. Pavlík -  prevádzka pohostinstva v Tesároch Miloša Lipnického nedodržiava otváracie hodiny,
slušne sme mu zavolali a požiadali ho či s tým môže niečo spraviť nakoľko sme nemohli spať.
Opakovane sme mu volali  so  ženou.  Potom sa  to  znova opakovalo,  privolali  sme aj  policajnú
hliadku a potom znovu, ale žiaľ bolo to bez odozvy a robil tam cirkus do jednej hodiny rána. Na
ďalší víkend nemal službu, prišiel tam o jedenástej a robil si tam diskotéku. Proste robí tam veci,
ako keby naschvál. Je leto, viete, že sa spáva pri otvorených oknách, ale ja ich otvoriť nemôžem,
nakoľko mi tam kričia pri oknách.  To sa jednoducho nedá. A keď odchádza tak ešte aj vytrubuje pri
oknách. 



Žiadame aby mu boli  odobraté  otváracie  hodiny,  lebo on tvrdí,  že  ich  má od obecného úradu
povolené, ale aj tak ich nedodržiava. Bolo by dobré, aby si prednú terasu zbalil po 22.00 hodine a
vo vnútri nech si robí čo chce v rámci otváracích hodín. 
p. Ing. Bulla – Miloš hovoril, že v piatok a v sobotu má do 24.00 hodiny povolené, bol upozornený,
aby si tam ukľudnil ľudí. Lenže keď má človek vypité, je aj často hlučnejší, ale  chápem aj  vašu
situáciu.
p. D. Pavlík – druhýkrát tam boli o štvrť na jednu
p. Ing. Bulla – áno keď tam boli druhýkrát, tak prevádzka bola zatvorená ale ľudia boli vonku
p. D. Pavlík – on nemá mať čo vonku stoly na prednej terase
p. Pavlík – všetky krčmy sú zatvorené o desiatej, len táto má výnimku a potom sa presunú všetci
z mlynianskej krčmy k Milošovi. 
p. D. Pavlík - Ja som mu slušne zavolala, že či s tým môže niečo spraviť. Žiadame o to, aby mu
bola tá výnimka odobratá, nech má prevádzku do 22.00 hodiny. Minule fungoval do tretej hodiny
rána úplne v pohode.  A ešte vie, že sme volali my policajtov tak ešte vykrikoval a trúbil .
p. Pavlík – niekto ho z nich upozornil, že buď ticho, veď minule tu boli policajti
p. Ing. Babocký – v podstate sú to ľudia z dediny, možno s niektorými by sa dalo porozprávať
p. Pavlík – ale veď mi sme sa slušne rozprávali, ale keď ťa niekto pošle slušne povedané niekde, tak
potom čo
p. Ing. Babocký – ale s niektorými sa poznáš, možno keď nebude ten konkrétny opitý tak možno 
s ním sa porozprávať
p. Forgáč – s opitými je ťažko
p. Ing. Bulla – my sme mu neschvaľovali otváracie hodiny
p. starosta – je to staršieho dáta 
p.  Ing.  Bulla  –  na komisii  sme sa dohodli,  že  sa upozorní  listom a keď nebude rešpektovať a
dodržiavať otváracie hodiny, tak sa mu odoberie z otváracích hodín. 
p.  starosta  –  tak  ako  povedal  pán  Bulla,  prvý  krok  napíšeme  upozornenie,  aby  prednú  terasu
využíval do 22.00 hodiny a  keď nebude s tým nič robiť, tak sa pristúpi teda k odobraniu výnimky
otváracích hodín. 

K bodu 6:
p. starosta – ďalším bodom je prejednanie návrhu technického riešenia SWAN MOBILE, podklady
ste dostali emailom, návrh bol prejednaný aj v komisii stavebnej s nasledovnými pripomienkami. 
- nájomný vzťah založený Zmluvou sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu 10 desať rokov odo
dňa odovzdania Predmetu nájmu v zmysle bodu 6.3. Zmluvy (ďalej len ako „Doba nájmu“)
- vyňatie bodu 7.9. že prenajímateľ súhlasí s tým, aby Nájomca dal svoje zariadenia/konštrukcie do
podnájmu alebo aby postúpil užívacie právo naň tretím osobám za telekomunikačným účelom aj
bez predchádzajúce súhlasu Prenajímateľa
- zriadenie samostatného odberného miesta pre Nájomcu, bez potreby využitia existujúcej prípojky
Prenajímateľa
- zariadenie bleskozvodu komína kotolne nachádzajúceho sa v areáli Základnej školy v Tesárskych
Mlyňanoch, ktorý bude v správe Nájomcu. Ak súhlasíte, takto by sme  odpísali SWAN MOBILE 
a uvidíme, či na to pristúpia alebo nie. Následne ako dostaneme od nich odpoveď, Vám ju hneď
prepošleme. Pán starosta dal hlasovať. Hlasovanie za: 7 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla,
Miloš  Danko,  Vladimír  Forgáč,  Marian  Chlup,František  Polák  a  Ing.  Jozef  Záhorský),  proti:1
(Michal Pivarči) zdržal sa: 0, nehlasoval: 0.

K bodu 7:
p. starosta – nakoľko sme nerobili akcie z dôvodu COVID – 19 a obávali sme sa  podnetov, vieme 
o nejakých obciach, ktoré dostali a pokuty na tisíce a toho som sa chcel vyvarovať.  Navrhol som
komisii keďže sa pri podujatiach v minulosti platili hudobné skupiny, nejaké občerstvenia a pod. 
zo  strany  obce,  tak  som  si  dovolil  navrhnúť,  či  by  sme  neurobili  také  gesto,ktoré  by  sme
samozrejme aj  odprezentovali,  že  z  dôvodu Covid  – 19 sa nerobili  akcie,  ale  sme sa rozhodli



zakúpiť  detské prvky napríklad pri farskom kostole do parku, pri Kultúrny dom, alebo pri Michala
Pivarčiho s tým , že by sa osadili na jar. 
p. Ing. Babocký – v približne akej sume by sa zakúpili?
p. starosta – do škôlky sme zakúpili za cca 2.500 eur. Do obce by možno bolo dobré dať po 3.000 
do Tesár a 3.000 do Mlynian. 
p. Ing. Babocký – ja som sa pýtal aj mamičiek čo chodia do Mlynian na ihrisko, či by sa nedalo aj 
tam niečo pre deti spraviť, že sa im páčilo, čo sa kúpilo do škôlky.
p. Danko – najlepšie by bolo nájsť jeden centrálny plac, bude to ohradené, podľa mňa je Tesárske 
ihrisko na to stvorené, je to pri škole, mamičky idú pre tie deti, netlačme tieto veci ani do parku ani 
inde. 
p. Ing. Záhorský – tam to nebude na očiach
p. Ing. Bulla – ja by som to dal na Mlynianske ihrisko, je to tam uzavreté, nieje tam hlavná cesta
p. Danko – musíme porozmýšlať a nájsť teda vhodné miesto
p. starosta – nebolo by zlé umiestniť tieto prvky aj na konci Materskej školy, je tam aj ohrada a
zároveň by to slúžilo aj pre nich
p. Ing. Záhorský – môžem ja pripomienky?
p. starosta – nech sa páči
p. Ing. Záhorský – asi tri, takže prvá, nejedná sa to o malú sumu, bavíme sa asi o 6000 eur, pritom
by sme sa mohli pozrieť na nasledujúci bod, ktorým je pán Ivanička, či nieje vhodné, keďže tieto
prvky sú viac využívané mládežou, ktorí tam trávia večery a ničia to, dáme za to 6000 eur, pritom si
myslím, že v dedine je dosť prvkov a keď sa už bavíme, tak tieto prvky vieme riešiť nie cez náš
rozpočet, ale prostredníctvom projektu, ktorý sa dá podať na VÚC do 31.9.2020, je tam dotácia na
šport, takže určite by som nedával peniaze teraz zo svojho na toto
p. starosta – o koľko sa môže teraz žiadať? O túto dotáciu žiadame každoročne len vždy na iný účel
p. Ing. Záhorský – menilo sa VZN, takže nieje tam hranica, bývalo 1700 eur ale teraz sa môže dať
aj 5000 eur
p. Malá – o tejto výzve vieme, chceme ju podať a zároveň chceme žiadať aj o dotáciu na varenie
gulášu
p. Ing. Záhorský – skôr by som sa bavil, ak nám zostali nejaké peniaze, vyriešiť toho pána Ivaničku,
lebo  z  toho  čo  on  píše  ,  tak  mi  vychádza,  že  pre  neho  je  8  eur  za  m2 v  poriadku  a  ďalšia
pripomienka, od kedy vypukla epidémia, tak sme sa vôbec nezaoberali rozpočtom, nevieme aké sú
výpadky, z čoho máme škrtať, v rozpočte boli schválené dotácie, stolnotenisti pýtajú peniaze, pán
farár tam mal peniaze na plamienok, športovci, zatiaľ neprišlo k zmluvnému plneniu. Podľa mňa by
sme mali robiť rozpočtové opatrenia a mali sme hneď otvoriť rozpočet a hneď z niečoho škrtať. Ja
neviem teraz z akým rozpočtom pracujeme. Aký je výpadok?
p.  starosta  –  čo  sa  týka  rozpočtu  bol  tam  výpadok  okolo  40  000  eur,  na  základe  výziev  na
dofinancovanie Materských škôl sme podali žiadosť cez úrad práce. Bolo nám schválených 21 000
eur, ktoré dnes prišli aj na účet. 
p. Ing. Záhorský – rozpočet mal prejsť cez zastupiteľstvo. O chvíľu bude koniec roka, pol sezóny sa
skoro   nehralo,  tak  to  nejak  skráťme  dotácie  keď  aj  na  polovicu,  ale  skrátka  musíme  s  tým
rozpočtom robiť a tie peniaze, ktoré chýbajú, tak musíme niekde vykryť. 
p. starosta – v bode rôzne som chcel riešiť otázku dotáciu, chcel som Vám navrhnúť, aby sa dotácie
pre jednotlivé spolky vyplatili  v  sume 60 percent  a počkáme mesiac,  dva a  uvidíme ako bude
situácia  pokračovať  a  poprípade  potom  dofinancujeme.  Čo  sa  týka  dofinancovania,  tak  nieje
problém ma hoc kedy osloviť. Čo sa týka tých detských prvkov, tak nechám na Vašom zvážení
p.  Ing.  Babocký – môj názor je ten,  že pokiaľ to nebudeme realizovať teraz,  tak nech sa podá
žiadosť na dotáciu, možno niečo ušetríme
p. starosta – ak súhlasíte, my žiadosť podáme . Môžme dať na podúčet 3000 eur a uvidíme, keď sa
budú vyhodnocovať žiadosti. 



K bodu 8:
p. starosta – máme tu opätovné prejednanie žiadosti o odpustenie daní a poplatkov pre Jozefa
 a Mariana Ivaničku, on stále tvrdí, že sa baví o daňovej úľave, ktorá nieje možná
p. Ing. Záhorský – on pomiešal raz keď je znalecký posudok na 8 eur na m2 za odkúpenie, tak on
chce 8 eur za m2 za nájom a jemu treba odpísať jasne, my mu dane a poplatky odpustiť nemôžeme,
nato sú presne špecifikované zákony, musí sa to robiť jedine VZN. Z toho čo som ja vyrozumel čo
on píše v liste, že my sme neakceptovali sumu znaleckého posudku, pre mňa to vychádza, že on by
ju bral, lebo píše, že by sme ho obrali o dve eurá. Ja by som mu odpovedal dve veci, teda, že
odpustenie  daní  nieje  možné lebo by sme to  museli  VZN a  druhá  vec,  že  či  prijíma tú  sumu
znaleckého posudku. 
p. starosta – meritum veci je nájom o ktorom sa bavíme, on si žiadal nájom a sme povinní reagovať
na jeho žiadosť.  My sme mu ponúkli  nájomné.  Teraz mu odpovieme,  že odpustenie  daní  nieje
možné  a  ponúkame  mu  výšku  schváleného  nájmu  obecným  zastupiteľstvom.  Pán  starosta  dal
hlasovať.  Hlasovanie  za:  8  (Ing.  Stanislav  Babocký,  Ing.  Jozef  Bulla,  Miloš  Danko,  Vladimír
Forgáč, Marian Chlup, Michal Pivarči, František Polák a Ing. Jozef Záhorský), proti: 0, zdržal sa: 0,
nehlasoval: 0.

K bodu 9:
p. starosta – máme tu opätovnú žiadosť o odkúpenie pozemku od pána Branislava Švábu a jeho
manželky. Nakoľko im bol schválený nájom na obecnom zastupiteľstve, oni s tým nesúhlasili, tak
sme to zaradili na opätovné prerokovanie. 
p. Forgáč – ja som to bol pozerať, je to cca 25 m2, on to má ohradené 
p. starosta – keďže to bolo prejednávané už dávno, tak pripravíme podklady na zverejnenie zámeru
a v sume 6 eur za m2. 
Poslanci vzali na vedomie.

Rôzne:

a)
p. starosta – musíme sa porozprávať ohľadom sociálneho balíka, nakoľko sa v poslednom čase stali
dva úrazy našim obyvateľom, ktorí tu majú trvalý pobyt. Buď nemajú rodinných príslušníkov a
majú bývanie, alebo sú bez domova. Je to veľký problém. Dáme si stretnutie komisii a musíme
určiť nejaký postup na zvládnutie takýchto situácií. 
p. Danko – ja sa spýtam, či by nebolo dobré osloviť dôchodcov na brigádu v rámci výpomoci obci,
pokosiť, stromy postrihať, naši to nemajú šancu stíhať. Alebo zobrať dôchodcu na dohodu, určité
miesta by mohol kosiť, nejako to podeliť. 
p. starosta – momentálne potrebujeme na zberný dvor dvoch dôchodcov, keďže plánujeme otvoriť 
v  priebehu októbra.  Stále  čakáme na vyjadrenie podanej  dotácie  na kompostéry.  Chcel  by som
vybudovať plochu na biomasu, ktorá by bola z détečiek možno tri čiary 75 cm tri pruhy a treba
biomasu zakryť netkanou textíliou, zaťažiť pneumatikami a potrebuje to jedine prísun vod, aby to
nebolo suché, aby prebehol rozkladový proces. Po 25 dňoch sa to presunie do iného žľabu, zasa sa
to zakryje, poprípade pokropí a o ďalších 20 dní sa to znovu presunie do tretieho žľabu. Vedel by
som si to predstaviť vedľa Tesárskeho družstva, aby to bolo aj pod dozorom. 
p. Forgáč – toto je dobrý nápad
p.  Danko – bolo by dobré vyzvať železnice v Mlyňanoch ako je  priecestie,  že  ako to  tam zle
spravili, dali tam makadam a je tam problém pri prechádzaní
p. Ing. Babocký – ako sú na tom protipovodňové opatrenia?
p. starosta – oslovil som pána Minára, súhlasil, že by nemal problém vyčistiť jarky, takže určite sa
začne teraz s prácami
p. Ing. Babocký – čo sa týka neplatičov daní a poplatkov?
p. starosta – pani Ing. Forgáčová pripravila zoznam, povedala, že pripraví úplný zoznam ku koncu
kalendárneho roka, pretože tí ľudia môže ešte prísť a poplatiť si. Pán starosta menoval neplatičov.



p. Ing. Záhorský – ten chodník pri ihrisku nemohol byť o 20 cm užší? Je tam dosť naklonený
obrubník a zle im vyšli hydranty. 
p. starosta – ten chodník bol preto myslený aj širší, pretože na ihrisku bývajú akcie na ktoré chodí
dosť ľudí, tak isto, keď mamičky chodia s kočíkom a s deťmi zo školy, je to bezpečnejšie. Na tie
obrubníky sa pôjdem určite pozrieť. 
p. Ing. Babocký – mala byť nejaká dohoda s Andrejom Orlíkom ohľadom Podlužia
p. starosta – tam je už podpísaná zmluva s pánom Orlíkom
p. Ing. Zlatňanská – je to už aj zaplatené
p.  Ing.  Babocký  –  robia  sa  chodníky,  chcem sa  spýtať,  či  by  sa  nedal  opraviť  chodník  aj  pri
Dušanovi Križákovi
p. starosta – rátame s tým, aj tu pri obecnom úrade chcem dať spraviť toto nádvorie
p. Ing. Babocký – ešte jedna vec, čo sa týka projektu Zvýšenie energetickej účinnosti Materskej
školy
p.  starosta  –  zatiaľ  nemáme  žiadnu  odozvu,  proste  príjmu  projekt  a  čaká  sa,  je  to  na  dlho  
s projektami
p. Forgáč – na multifunkčnom ihrisku je sieť vo veľmi zlom stave, dalo by sa s tým niečo spraviť?
p. starosta – viem si tam predstaviť aj drôtené pletivo ak bude možnosť ho tam niekde pripevniť

Pán starosta poďakoval prítomným poslancom a ukončil zasadnutie. 

                                                             Uznesenie č. 157/2020
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 17.9.2020
Určenie zapisovateľky
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na zasadnutí OZ konanom dňa 17.9.2020

prerokovalo

určenie zapisovateľky a 

berie na vedomie,
že Silvia Malá bola určená za zapisovateľku zápisnice na zasadnutí OZ konanom dňa 17.9.2020

Hlasovanie:
za: 8 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla,  Miloš Danko,  Vladimír Forgáč,  Marian Chlup,
Michal Pivarči, František Polák, Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 158/2020
zo 7.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 17.9.2020
Určenie overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na  zasadnutí OZ konanom dňa 17.9.2020

prerokovalo

určenie overovateľov zápisnice a 



berie na vedomie
overovateľov zápisnice: p. poslanca Ing. Jozefa Bullu a p. poslanca Mariana Chlupa
zo zasadnutia OZ konaného dňa 17.9.2020

Hlasovanie:
za: 8 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla,  Miloš Danko,  Vladimír Forgáč,  Marian Chlup,
Michal Pivarči, František Polák, Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 159/2020
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

                                                                  zo dňa 17.9.2020
Voľba návrhovej komisie
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na  zasadnutí OZ konanom dňa 17.9.2020

prerokovalo

voľbu návrhovej komisie a 

volí
členov návrhovej komisie: p. poslanca Ing. Stanislava Babockého a p. poslanca Miloša Danka
zo  zasadnutia OZ konaného dňa 17.9.2020

Hlasovanie:
za: 8 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla,  Miloš Danko,  Vladimír Forgáč,  Marian Chlup,
Michal Pivarči, František Polák, Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 160/2020
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

                                                                 zo dňa 17.9.2020
Schválenie programu rokovania
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na zasadnutí OZ konanom dňa 17.9.2020

prerokovalo

návrh programu  zasadnutia OZ konaného dňa 17.9.2020  a 

schvaľuje
program  zasadnutia OZ konaného dňa 17.9.2020

Hlasovanie:
za: 8 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla,  Miloš Danko,  Vladimír Forgáč,  Marian Chlup,
Michal Pivarči, František Polák, Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0



Uznesenie č. 161/2020
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 17.9.2020
Návrh technického riešenia SWAN MOBILE, a.s., základňová stanica LTE

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na zasadnutí OZ konanom dňa 17.9.2020

prerokovalo

návrh technického riešenia SWAN MOBILE, a.s., základňová stanica LTE a 

schvaľuje 

uzavretie nájomnej zmluvy so zakotvením pripomienok obecného zastupiteľstva, t.j.
- nájomný vzťah založený Zmluvou sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu 10 desať rokov odo
dňa odovzdania Predmetu nájmu v zmysle bodu 6.3. Zmluvy (ďalej len ako „Doba nájmu“)
- vyňatie bodu 7.9.  že prenajímateľ súhlasí s tým, aby Nájomca dal svoje zariadenia/konštrukcie do
podnájmu alebo aby postúpil užívacie právo naň tretím osobám za telekomunikačným účelom aj
bez predchádzajúce súhlasu Prenajímateľa
- zriadenie samostatného odberného miesta pre Nájomcu, bez potreby využitia existujúcej prípojky
Prenajímateľa
- zariadenie bleskozvodu komína kotolne nachádzajúceho sa v areáli Základnej školy v Tesárskych
Mlyňanoch, ktorý bude v správe Nájomcu

Hlasovanie:
za: 7 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla,  Miloš Danko,  Vladimír Forgáč,  Marian Chlup,
František Polák, Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 1 (Michal Pivarči)
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 162/2020
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 17.9.2020
Žiadosť o odpustenie daní a poplatkov pre Jozefa a Mariana Ivaničku 

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na  zasadnutí OZ konanom dňa 17.9.2020 opätovne

prerokovalo 

žiadosť o odpustenie daní a poplatkov pre Jozefa a Mariana Ivaničku, bytom Pinárska 314, 951 76
Tesárske Mlyňany a 

schvaľuje 

nájom vo výške 300,- eur/ha/rok za parcelu reg. „E“ 1228/4, k. ú. Mlyňany, Obec Tesárske Mlyňany
s prihliadnutím na veľkosť spoluvlastníckych podielov žiadateľov pre p. Jozefa a Mariana Ivaničku,
bytom Pinárska 314, 951 76 Tesárske Mlyňany



Hlasovanie:
za: 8 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla,  Miloš Danko,  Vladimír Forgáč,  Marian Chlup,
Michal Pivarči, František Polák, Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Zapísala : Silvia Malá, dňa 17.9.2020   …………………………

Overovatelia zápisnice:

Ing. Jozef Bulla …………………… dňa …………………………

Marian Chlup ……………………… dňa ………………………...

                                                                                            
                                                                                            Ing. Štefan Valkovič
                                                                                                   starosta obce


