Zápisnica zo 14. Zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 21.3.2013
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program: 1. Privítanie
2. Procedurálne záležitosti
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Žiadosť rímskokatolíckej cirkvi o dotáciu na farský časopis
5. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na dieťa navštevujúce CVČ Domino
6. Žiadosť o rekonštrukciu osvetlenia sály kultúrneho domu
7. Informácia o zúčtovaní ŠK Tesárske Mlyňany
8. Rozpočet obce na rok 2013
9. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2012 a plán kontrolnej činnosti na rok 2013
10. Návrh dodatku č. 1 k VZN 6/2012 vo výške príspevkov v školách a škols. zariadeniach
11. Návrh VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, žiada
škols. zariadení a krúžok vzdelávania v ZŠ zriadenej obcou Tesárske Mlyňany
12. Návrh zmeny stupnice na stravovanie dôchodcov od 1.4.2013
13. Upozornenie prokurátora vo veci VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou
a náhradného odvádzania odpadových vôd
14. Umiestnenie autobusovej zástavky na pozemku p. Belenčíkovej pred pohostinstvom
Mlyňanka
15. Informácia ohľadom podania projektu park Tesárske Mlyňany
16. Rôzne
17. Záver
K bodu 1 a 2: Privítanie a procedurálne záležitosti
Pán starosta privítal prítomných poslancov. Určil zapisovateľku Bc. Eriku Zlatňanskú. Ďalej
overovateľov zápisnice Ing. Jozefa Záhorského a Milana Poláka a návrhovú komisiu na zostavenie
uznesenia Jána Horvátha a Ernesta Solčianskeho , hlasovanie za 7, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0.

K bodu 3: Schválenie programu zasadnutia
Pán starosta dal hlasovať za program zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa pozvánky. Hlasovanie
za 7, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0. Nakoľko boli na zasadnutí obecného zastupiteľstva prítomní
hostia, udelil najskôr slovo im.
p. Tomaška – vyjadril nespokojnosť pri vzťahoch s Mgr. Petrovičovou od ktorej si zobrali do prenájmu
predajňu s tovarom na Lipovej ulici
Mgr. Petrovičová povedala, že nebude pred poslancami obce riešiť narušené vzťahy s pánom
Tomaškom, prišla, nakoľko dostala od obce výpoveď z nájmu ohľadom pozemku, na ktorom je
postavená stavba predajne a oznámenie o jej odstránení na Lipovej ulici. Chce vedieť ako sa bude
táto situácia ďalej riešiť, pretože v podnikaní naďalej má záujem pokračovať a je to aj v záujme
pána Tomašku aby bol informovaní, ako to bude ďalej aj s jeho nájomnou zmluvou, ktorú má s Mgr.
Petrovičovou uzatvorenú ohľadom predajne.

Pán starosta povedal, že nakoľko bola predajňa postavená na väčšom pozemku ako bola uzatvorená
nájomná zmluva a neboli dodržané niektoré podmienky nájomnej zmluvy, zmluva bola zrušená.
Vzniknutá situácia bola prejednaná členmi stavebnej komisie, ktorí doporučili nájomnú zmluvu
o prenájom pozemku na Lipovej ulici predĺžiť s nasledovnými podmienkami. Mgr. Petrovičová doplatí
rozdiel navyše zastavaného územia. Zmluva sa bude uzatvárať, vždy len na obdobie jedného roka.
Tiež Mgr. Petrovičová uhradí právne zastúpenie obce v riešeniu sporu prenájmu pozemku , zabezpečí
osadenie ríny na predajňu a odvedenie dažďovej vody a zabezpečí osadenie detského prvku podľa
dohody so starostom obce. Pani Petrovičová uviedla, že ríny sú objednané a v priebehu dvoch
týždňov budú osadené. Hlasovanie za 7, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 0.
Pán starosta udelil slovo ďalšiemu hosťovi p. Šabíkovi, ktorý požiadal aby boli verejné priestranstvá
pred ich rodinnými domami, ktoré vlastnia dané do pôvodného stavu. Tieto pozemky boli rozorané
p. Augustínom v rámci neskôr zrušeného projektu verejnej zelene.
P. Štrba požiadal o výrub drevín 7 ks briez na ihrisku v Mlyňanoch.
K bodu 4: Žiadosť rímskokatolíckej cirkvi o dotáciu na farský časopis
Pán starosta prečítal žiadosť farského úradu o finančný príspevok vo výške 500 € na farský časopis.
Poslanci schválili príspevok na farský časopis vo výške 450 €, hlasovanie za 8, proti 0, zdržal sa 0,
nehlasoval 0.
K bodu 5: Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na dieťa navštevujúce CVČ Domino
Pán starosta informoval o žiadosti z Mesta Nitra o príspevok na dieťa Ľudmilu Sýkorovú , ktorá má
v našej obci trvalý pobyt a navštevuje CVČ Domino. Detí, ktoré chodia na rôzne záujmové krúžky do
Nitry alebo do Zlatých Moraviec je v obci veľa. Nakoľko bol zmenený zákon, štát tieto centrá už
nedotuje, teraz financie idú do obcí podľa trvalého pobytu, mesto si žiada o zaslanie prostriedkov.
Nakoľko je v záujme obce podporovať mládež v obci a robiť aktivity tu v obci, žiadosť CVČ Domino
poslanci vzali na vedomie a bude zaslaná odpoveď na Mesto Nitra, že nie je v našich možnostiach
uspokojiť žiadateľov.
K bodu 6: žiadosť o rekonštrukciu osvetlenia sály kultúrneho domu
Pán starosta povedal, že na obecný úrad bola doručená žiadosť športového klubu stolného tenisu
o rekonštrukciu osvetlenia sály kultúrneho domu v Mlyňanoch, pretože svetlá nie sú vyhovujúce.
Povedal, že v rozpočte obce to je zahrnuté. V sále je potrebné zvýšiť svietivosť, možno by sa dali
ledkové svetlá nakombinovať. p. Polák povedal, že by sa mali osloviť viacerí predajcovia, má možnosť
v Hagarde získať zľavu.
K bodu 7: Informácia o zúčtovaní ŠK Tesárske Mlyňany
Pán starosta vyzval p. Ernesta Solčianskeho či má na predloženie k zúčtovaniu doklady.
p. Solčiansky povedal, že za rok 2010 a 2011 predložil všetky doklady, mali by byť u slečny
Pavlovičovej, zúčtovanie bolo zahrnuté v záverečných účtoch obce.
Pán starosta povedal, že v poriadku, lebo boli podnety z finančnej komisie aby bolo zúčtovanie riadne
predložené.

K bou 8: Rozpočet obce na rok 2013
Pán starosta informoval : rozpočet bol pripravený, dostali ho poslanci spolu s materiálmi na
preštudovanie.
p. Uhrinová povedala, že návrh rozpočtu bol pripravený v súlade s požiadavkami ministerstva financií
ako rozpočet na rok 2013 a programový rozpočet. Pripomienky poslancov boli nasledovné:
- zakotviť do rozpočtu financie na pokračovanie cesty Podlužie
- na stavebnej komisii boli prejednané plánované nutné práce na tento rok a to úprava priestranstva
pred predajňou jednota v časti Mlyňany, oprava ul. Za humnami, finančné prostriedky na realizáciu je
potrebné zahrnúť do rozpočtu
Pán starosta povedal, že úprava rozpočtu sa môže robiť aj v priebehu roka, dal hlasovať za rozpočet
na rok 2013 tak ako bol predložený poslancom na schválenie spolu s pripomienkami a úpravami,
hlasovanie za 8, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0.
K bodu 9: Správa o kontrolnej činnosti na rok 2012 a plán kontrolnej činnosti na rok 2013
Ing. Čepcová predložila poslancom Správu o kontrolnej činnosti za rok 2012 a Plán kontrolnej
činnosti na rok 2013. Správa a plán sa predkladá každoročne a poslanci túto informáciu berú na
vedomie.
K bodu 10:
Poslanci schválili dodatok č. 1 k VZN 6/2012 o výške príspevkov v školách a školských
zariadeniach, hlasovanie za 8, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0.
K bodu 11:
Poslanci schválili VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, žiada škols.
zariadení a krúžok záujmového vzdelávania v ZŠ zriadenej obcou Tesárske Mlyňany – hlasovanie za 8,
proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0.
K bodu 12: Návrh zmeny stupnice pre stravovanie dôchodcov od 1.4.2013
Návrh zmeny stupnice sa predkladá z toho dôvodu, že boli zvyšované dôchodky a bola zvyšovaná
strava pre dôchodcov v základnej škole. Stupnica bola poslancami schválená nasledovne:
obedy ZŠ
Výška dôchodku

plná strava 1,84 €

prispieva obec
v€

obedy v Mlyňanke
plná strava 2, - €

do 305,- €

1,19

0,65

1,35

do 320,-€

1,26

0,58

1,42

do 340,-€

1,36

0,48

1,52

do 360,-€

1,49

0,35

1,65

do 370,-€

1,59

0,25

1,75

do 400,-€

1,66

0,18

1,82

nad 400,-€

1,75

0,09

1,91

Hlasovanie za uvedenú zmenu stupnice – za 8, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0.
K bodu 13: Upozornenie prokurátora vo veci VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou
a náhradného odvádzania odpadových vôd
Pán starosta informoval, že obec bola upozornená prokurátorom o nutnosti prijatia VZN o spôsobe
náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd. Poslanci uvedenú
informáciu berú na vedomie a na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva bude prijaté VZN.
K bodu 14: Umiestnenie autobusovej zástavby na pozemku p. Belenčíkovej pred pohostinstvom
Mlyňanka
Pán starosta povedal poslancom, že sme dostali od p. Belenčíkovej oznámenie, že nakoľko
autobusová zástavka je umiestnená na jej vlastnom pozemku žiada si nájom 50 € mesačne.
Na základe podnetov poslancov bude autobusová čakáreň premiestnená, bol navrhnutý priestor na
umiestnenie autobusovej zástavky pri kultúrny dom v Mlyňanoch. Tento priestor ale nepatrí obci ale
Slovenskému pozemkovému fondu, v prípade umiestnenia autobusovej zástavky by obec žiadala fond
o jeho odkúpenie.
Ďalej pán starosta informoval, že pozemok pri predajni Mgr. Petrovičovej na Lipovej ulici je obecný, je
to pekný priestor, treba to tam vyčistiť, môže tam byť parčík pre umiestnenie detského prvku
a v prípade konania akcií na hody v časti Mlyňany tam môžu byť kolotoče. Ďalej informoval, že
pozemok bude zameraný geometrickým plánom aby bolo jasné čo patrí obci.
K bodu 15: Informácia ohľadom podania projektu park Tesárske Mlyňany
Pán starosta informoval, že bol podaný projekt park Tesárske Mlyňany
K bodu 16 Rôzne:
Pán starosta informoval, že komunikoval s pánom Romanom Solčianskym ohľadom stavby budovy
požiarnej zbrojnice na ich pozemku, vyjadrili sa, že pravdepodobne nedôjde k dohode o predaj tohto
pozemku, nakoľko majú záujme o nájom. Pre obec je táto alternatíva nevyhovujúca. Navrhol budovu
požiarnej zbrojnice im ponúknuť na odkúpenie a postaviť novú požiarnu zbrojnicu na ihrisku pri
základnej škole, bolo by to vyhovujúce aj v prípade rôznych akcií a súťaží hasičov.
Ďalej pán starosta povedal, že mal vo volebnom programe výstavbu nájomných bytov.
V najbližšom roku splatíme nejaké úvery a v rozpočte obce bude viacej financií, bude možnosť aj
realizovať nejaký väčší projekt. Navrhol do budúcna výstavbu bytovky v lokalite pri materskej škole.
Na zasadnutí privítal p. Šutku konateľa firmy ELSE PLUS s.r.o., ktorá má s výstavbou bytových domov
veľmi dobré skúsenosti. Odovzdal slovo pánovi Šutkovi, ktorý poslancov informoval o možnosti
výstavby bytových domov prostredníctvom ŠFRB. Spoluúčasť obce pri výstavbe jednej bytovky by
bola cca 30 tisíc €, pri výstavbe dvoch cca 50 tisíc €.
Poslanci túto informáciu berú na vedomie, na najbližšom zasadnutí sa bude prejednávať, či obec
v budúcnosti bytovku bude stavať alebo nie.
Ďalej pán starosta informoval o žiadosti p. Štefana Horného na odkúpenie časti obecného
pozemku. Pán Horný kúpil pozemok od p. Hermana a ohradil si viac ako odkúpil. Je to taký cvik
o rozlohe 290 m². Pán starosta povedal, že či sme vôbec ochotní tento pozemok predať, v budúcnosti

má v pláne za obecným úradom realizovať výstavbu zberného dvora, treba porozmýšľať, či by tento
pozemok ešte nebol pre obec vhodný na využitie. Poslanci navrhli, v prípade predaja pozemok
predať približne za sumu 1500€, tento bod sa bude prejednávať ešte na najbližšom zasadnutí,
nakoľko stavebná komisia urobí obhliadku a dá posledný návrh na riešenie, či pozemok odpredať
alebo nie ak áno za akú cenu.
Pán starosta informoval, že v prípade výrubu nejakého väčšieho počtu stromov na obci budú poslanci
o výrube upovedomení, nakoľko p. Horváth vyjadril nespokojnosť s výrubom drevín v parku. Starosta
obce sa spýtal p. Horvátha, ako to bolo s výrubom topoľa na ihrisku v časti Tesáre. P. Horváth
povedal, že uvedený strom v tej lokalite nikomu chýbať nebude.
K bodu 17 – Záver
Na záver pán starosta poďakoval prítomným poslancom za účasť a zasadnutie ukončil.

Uznesenie č. 136/2013
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 21.3.2013
Určenie zapisovateľky
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 14. zasadnutí OZ konanom
dňa 21.3.2013
prerokovalo
určenie zapisovateľky a
b e r i e n a v e d o m i e,
že Bc. Erika Zlatňanská bola určená za zapisovateľku zápisnice na 14. zasadnutí OZ konanom
dňa 21.3.2013.
Uznesenie č. 137/2013
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 21.3.2013
Určenie overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 14. zasadnutí OZ konanom dňa 21.3.2013
prerokovalo
určenie overovateľov zápisnice a
berie na vedomie
overovateľov zápisnice: p. poslanca Milana Poláka a p. poslanca Ing. Jozefa Záhorského
zo 14. zasadnutia OZ konaného dňa 21.3.2013
Uznesenie č. 138/2013
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 21.3.2013
Voľba návrhovej komisie.
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 14. zasadnutí OZ konanom dňa 21.3.2013
prerokovalo
voľbu návrhovej komisie a
volí
členov návrhovej komisie: p. poslanca Ernesta Solčianskeho a p. poslanca Jána Horvátha
Uznesenie č. 139/2013
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 21.3.2013
Schválenie programu rokovania
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 14. zasadnutí OZ konanom dňa 21.3.2013

prerokovalo
návrh programu 14. zasadnutia OZ konaného dňa 21.3.2013
s ch v a ľ u j e
program 14. zasadnutia OZ konaného dňa 21.3.2013
Uznesenie č. 140/2013
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 21.3.2013
Potvrdenie rozhodnutia stavebnej komisie ohľadom prenájmu pozemku parc. č. 135/1, k.ú.
Mlyňany Mgr. Ľubomíre Petrovičovej, trvale bytom Tesárske Mlyňany, Lipová 132/14 pre predajňu
na Lipovej ulici v obci Tesárske Mlyňany

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 14. zasadnutí OZ konanom dňa 21.3.2013
prerokovalo
návrh rozhodnutia stavebnej komisie zo dňa 13.3.2013 vo veci prenájmu pozemku parc. č.
135/1, k.ú. Mlyňany Mgr. Ľubomíre Petrovičovej, trvale bytom Tesárske Mlyňany, Lipová
132/14 s nasledovnými podmienkami:
- nájomná zmluva sa bude uzatvárať vždy len na obdobie jedného roka
- Mgr. Ľubomíra Petrovičová doplatí rozdiel navyše zastavaného pozemku spätne
- Mgr. Ľubomíra Petrovičová uhradí právne zastúpenie obce v riešeniu sporu prenájmu
pozemku
- Mgr. Ľubomíra Petrovičová zabezpečí osadenie ríny na predajňu a odvedenie dažďovej
vody
- Mgr. Ľubomíra Petrovičová zabezpečí osadenie detského prvku podľa dohody so starostom
obce najneskôr do 31.12.2013
s ch v a ľ u j e,
rozhodnutie stavebnej komisie zo dňa 13.3.2013 vo veci prenájmu pozemku parc. č. 135/1,
k.ú. Mlyňany Mgr. Ľubomíre Petrovičovej, trvale bytom Tesárske Mlyňany, Lipová 132/14
s nasledovnými podmienkami:
- nájomná zmluva sa bude uzatvárať vždy len na obdobie jedného roka
- Mgr. Ľubomíra Petrovičová doplatí rozdiel navyše zastavaného pozemku spätne
- Mgr. Ľubomíra Petrovičová uhradí právne zastúpenie obce v riešeniu sporu prenájmu
pozemku
- Mgr. Ľubomíra Petrovičová zabezpečí osadenie ríny na predajňu a odvedenie dažďovej
vody
- Mgr. Ľubomíra Petrovičová zabezpečí osadenie detského prvku podľa dohody so starostom
obce najneskôr do 31.12.2013
Uznesenie č. 141/2013
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 21.3.2013
Finančný príspevok pre farský časopis Plamienok
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 14. zasadnutí OZ konanom dňa 21.3.2013
prerokovalo
žiadosť Mgr. Petra Kukučku, správcu farnosti Rímskokatolíckej cirkvi Tesárske Mlyňany
o finančný príspevok pre farský časopis Plamienok
s ch v a ľ u j e
finančný príspevok pre farský časopis Plamienok vo výške 450 € pre žiadateľa Mgr. Petra
Kukučku, správcu farnosti Rímskokatolíckej cirkvi Tesárske Mlyňany

Uznesenie č. 142/2013
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 21.3.2013
Rozpočet obce Tesárske Mlyňany na rok 2013
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 14. zasadnutí OZ konanom dňa 21.3.2013
prerokovalo
návrh rozpočtu obce Tesárske Mlyňany na rok 2013 a programového rozpočtu 2013 - 2015
s ch v a ľ u j e
rozpočet obce Tesárske Mlyňany na rok 2013 a programový rozpočet
Uznesenie č. 143/2013
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 21.3.2013
Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2012 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených
obcou Tesárske Mlyňany

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 14. zasadnutí OZ konanom dňa 21.3.2013
prerokovalo
návrh dodatku č. 1 k VZN č. 6/2012 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach
zriadených obcou Tesárske Mlyňany
s ch v a ľ u j e,
dodatok č. 1 k VZN č. 6/2012 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach
zriadených obcou Tesárske Mlyňany
Uznesenie č. 144/2013
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 21.3.2013
VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, žiaka školských zariadení
so sídlom na území obce Tesárske Mlyňany

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 14. zasadnutí OZ konanom dňa 21.3.2013
prerokovalo
návrh VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, žiaka
školských zariadení so sídlom na území obce Tesárske Mlyňany a na krúžok záujmového
vzdelávania v ZŠ zriadenej obcou Tesárske Mlyňany
s ch v a ľ u j e,
VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, žiaka školských
zariadení so sídlom na území obce Tesárske Mlyňany a na krúžok záujmového vzdelávania
v ZŠ zriadenej obcou Tesárske Mlyňany
Uznesenie č. 145/2013
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 21.3.2013
Úprava stupnice pre stravovanie dôchodcov v obci Tesárske Mlyňany

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 14. zasadnutí OZ konanom dňa 21.3.2013
prerokovalo
návrh zmeny stupnice pre stravovanie dôchodcov v obci Tesárske Mlyňany od 1.4.2013
Pôvodne návrh zmeny obedy ZŠ
prispieva obec
Výška dôchodku
plná strava 1,84 €
v€
do 300,- €
do 305,- €
1,19
0,65
do 315,- €

do 320,-€

1,26

0,58

obedy v Mlyňanke
plná strava 2, - €
1,35
1,42

do 330,-€

do 340,-€

1,36

0,48

1,52

do 340,-€

do 360,-€

1,49

0,35

1,65

do 355,-€

do 370,-€

1,59

0,25

1,75

do 375,-€

do 400,-€

1,66

0,18

1,82

nad 375,-€

nad 400,-€

1,75

0,09

1,91

s ch v a ľ u j e,
zmenu stupnice pre stravovanie dôchodcov v obci Tesárske Mlyňany od 1.4.2013 nasledovne:
obedy ZŠ
Výška dôchodku

plná strava 1,84 €

prispieva obec
v€

obedy v Mlyňanke
plná strava 2, - €

do 305,- €

1,19

0,65

1,35

do 320,-€

1,26

0,58

1,42

do 340,-€

1,36

0,48

1,52

do 360,-€

1,49

0,35

1,65

do 370,-€

1,59

0,25

1,75

do 400,-€

1,66

0,18

1,82

nad 400,-€

1,75

0,09

1,91

Uznesenie č. 146/2013
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 21.3.2013
Rozpočet obce Tesárske Mlyňany na rok 2014 a rok 2015
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 14. zasadnutí OZ konanom dňa 21.3.2013
prerokovalo
návrh rozpočtu obce Tesárske Mlyňany na rok 2014 a rok 2015
berie na vedomie
rozpočet obce Tesárske Mlyňany na rok 2014 a na rok 2015
Uznesenie č. 147/2013
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 21.3.2013
Upozornenie prokurátora č. k. Pd 66/2013-3
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 14. zasadnutí OZ konanom dňa 21.3.2013
prerokovalo
upozornenie prokurátora č. k. Pd 66/2013-3 vo veci zistenia nedostatku pri výkone verejnej
správy na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií
berie na vedomie
- a vyhovuje upozorneniu prokurátora vo veci zistenia nedostatku pri výkone verejnej správy
na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií,

- v lehote do 31.mája 2013 obecné zastupiteľstvo vydá VZN o spôsobe náhradného
zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní žúmp
v súlade s ustanovením § 36 ods. 7 písm. c) zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch
a verených kanalizáciách
Uznesenie č. 148/2013
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 21.3.2013
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2012 a Plán kontrolnej činnosti na rok 2013
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 14. zasadnutí OZ konanom dňa 21.3.2013
prerokovalo
Správu o kontrolnej činnosti za rok 2012 a Plán kontrolnej činnosti na rok 2013
berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti za rok 2012 a Plán kontrolnej činnosti na rok 2013
zapísala: Bc. Erika Zlatňanská ...................................... dňa 21.3.2013
overovatelia zápisnice – Ing. Jozef Záhorský .....................................dňa ..........................
Milan Polák
.....................................dňa ..........................

Ing. Štefan Valkovič
starosta obce

