Zápisnica
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 16.2.2011

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Privítanie
Procedurálne záležitosti
Schválenie programu zasadania
Informácia o finančnej situácii obce- p. Uhrinová
Schválenie rozparcelovania pozemkov podľa Geometrického plánu č. 05/2010
k.ú. Mlyňany pre účel využitia na IBV

6. Žiadosť o príspevok pre Rímskokatolícku cirkev
7. Žiadosť o príspevok z rozpočtu obce pre ZO SZZ v Tes.Mlyňanoch
8. Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2011 pre DHZ
9. Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2011 pre obecnú knižnicu
10. Informácia o zámere – pozemky Podlužie
11. Prejednanie žiadosti nájomníkov bytov v nájomnej obecnej bytovke
12. Žiadosť o delegovanie členov školskej rady
13. Rôzne
14. Záver

K bodu 1., 2. A 3.:
Pán starosta privítal prítomných poslancov. Určil zapisovateľku p. Eriku Zlatňanskú.
Pán starosta určil návrhovú komisiu na zostavenie uznesenia: Ing. Jozef Záhorský a Ernest Solčiansky,
hlasovanie – za 8, proti 0, zdržal sa 0. Overovateľov zápisnice – Ing. Záhorský Jozef a Ivana
Pavlovičová – hlasovanie za 8, proti 0, zdržal sa 0.
Nakoľko bola prítomná p. Eva Benčeková, ktorá predložila žiadosť, pán starosta dal schváliť program
zasadnutia s tým, že žiadosť p. Benčekovej bude prejednaná po bode č. 3, hlasovanie za prednesený
návrh – za 8, proti 0, zdržal sa 0.

K bodu č. 4.:
p. Uhrinová predniesla správu o hospodárení obce za rok 2010. Túto správu dostali poslanci
k nahliadnutiu.
Informovala, že finančná situácia obce nie je dobrá, splácame úver na nájomnú bytovku pre ŠFRB
úver bol na 30 rokov, splácame ešte do roku 2014 ČOV a kanalizáciu, nakoľko sa robila výmena okien
na základnej škole a zateplenie budovy, dostali sme dotáciu z ministerstva. Projekt klubová činnosť –
stará sýpka, tiež je potrebné aby obec mala 5% zo svojho rozpočtu. Máme podlžnosť, nie je
zaplatená faktúra TRIPLE, je nutné ju zaplatiť, treba podokladať ešte nejaké doklady.
Ďalej je vypracovaný projekt na regeneráciu sídiel, tiež má obec použiť zo svojich prostriedkov 5%,
momentálne máme veľké záväzky bude to ťažký polrok, nemáme peniaze.
p. Solčiansky E. – na ČOV a kanalizáciu sú veľké náklady, na elektrinu, treba zistiť aj nejakú inú firmu,
lebo firma Ekostaving si účtuje veľké peniaze za údržbu a opravy.
Pán starosta informoval, že na obecnom úrade nastala zmena, bol ukončený pracovný pomer
dohodou s p. Minárom, nakoľko nechodil do práce na jeho miesto bol prijatý p. Jozef Ludva. V tom
období došlo k poškodeniu dvoch čerpadiel, ktoré boli nahradené novými. Firma Ekostaving čerpadlá
vymenila a dala k dispozícii dve opravené čerpadlá, poslanci rozhodli ponechať pre potreby obce len
jedno repasované čerpadlo.
Ďalej pán starosta informoval, že na základnej škole bola kontrola z ministerstva, bolo zistené, že
máme prečerpané peniaze, ktoré nemali byť určené na výmenu okien školníkového bytu. Takže
musíme vrátiť sumu približne 6000,-eur a potom uvoľnia ďalší balík peňazí.
Sú to výdaje, s ktorými sme v rozpočte nepočítali, taktiež odstupné pre bývalého pána starostu,
musíme to vyplatiť na viackrát, prišli nedoplatky za plyn a elektrinu.
p. Uhrinová informovala, že boli poskytnuté dve sociálne pôžičky, ktoré sa splácajú. Je tam dlh na
nájomnom u MUDr. Jakuboviča. Poslanci poznamenali, že je potrebné mu zaslať upomienku.
K bodu 11. – Prejednanie žiadosti nájomníkov bytov v nájomnej obecnej bytovke
Pán starosta informoval, že niektorí nájomníci obecnej bytovky si podali žiadosť o splátkový kalendár
na zaplatenie dlhu na nájomnom a spotrebe vody . Nakoľko vyúčtovanie spotreby vody bolo urobené
za 4 roky poslanci žiadosti o splátkový kalendár schválili a určili termín zaplatenie nedoplatkov do
30.6.2011. Hlasovanie za 9, proti 0, zdržal sa 0.
p. Benčeková – predniesla svoju žiadosť. Požiadala o prepracovanie nájomných zmlúv, elektrická
energia spoločných priestorov 20,-Sk na osobu – žiada opraviť, poplatok za televíznu anténu, bola
dodaná na začiatku, kúpili si ale spoločnú anténu, na vodnom sú veľké nedoplatky. Ďalej žiadala, aby
veľká pivnica, ktorú si zobrala p. Poláková mohla slúžiť všetkým nájomníkom ako kedysi a žiadala
preveriť ako sa môžu využívať priestory v podkroví.
Členovia stavebnej komisie preveria požiadavku p. Benčekovej – pivnicu a podkrovie v bytovke a na
najbližšom zasadnutí sa táto problematika dorieši.

p. Solčiansky E. – nájomníci by si mali zvoli zástupcu za bytovku, aby obec riešila tieto veci cez
jedného človeka. Pán starosta navrhol, aby si nájomníci bytovky určili medzi sebou domovníka.
Ďalej p. Solčiany E. navrhol dať do dodatkov nájomných zmlúv pre nájomníkov obecnej bytovky, že
ked nebudú mať po sebe zaplatené 3 mesiace nájomné a služby dostanú výpoveď z nájmu.
p. Uhrinová – do 30.6.2011 je potrebné doplatiť dlh od nájomníkov. K 1.7.2011 by sa mali pripraviť
dodatky k zmluvám a urobiť zmeny na zálohe vody a spoločnú energiu.
K bodu 5 – Schválenie rozparcelovania pozemkov podľa Geometrického plánu č. 05/2010
k.ú.Mlyňany pre účel využitia na IBV
Pán starosta prečítal žiadosť pána farára na rozparcelovanie pozemkov podľa GP 05/2010 pre účel
využitia na IBV
-

p. Horváth – sú to farské pozemky?
P. starosta – áno sú to pozemky na rozhraní k.ú. Mlyňany a Vieska nad Žitavou
Ing. Záhorský – územný plán obce bol schválený, začal sa v lete minul. Rok, keď to nie je
v rozpore s týmto plánom dať súhlas
pán starosta – nebol mi odovzdaný žiadny dokument, že by obec mala vypracovaný územný
plán obce. Pán farár potrebuje od nás potvrdenie žiada to katastrálny úrad.
Hlasovanie za návrh Ing. Záhorského – OZ schvaľuje rozparcelovanie pozemku podľa
Geometrického plánu č. 05/2010 k.ú. Mlyňany pre účel využitia na IBV – hlasovanie za 9,
proti 0, zdržal sa 0.

K bodu 6 – Žiadosť o príspevok pre Rímskokatolícku cirkev
Pán starosta prečítal žiadosť farského úradu o príspevok na rekonštrukciu vežových hodín – cena
projektu 3000,- Eur
p. starosta - ústretovosť nie je vylúčená, berieme žiadosť na vedomie. Nakoľko naša finančná situácia
nie je priaznivá, nie je možné žiadosti vyhovieť. Hlasovanie, za 9, proti 0, zdržal sa 0.
K bodu 7 – Žiadosť o príspevok z rozpočtu obce pre ZO SZZ v Tes. Mlyňanoch
Pán starosta prečítal žiadosť ZO SZZ o príspevok 400,-Eur na prípravu občerstvenia na sviatok
sv. Urbana.
Ing. Záhorský – doporučuje zobrať na vedomie do rozpočtu, ak rozpočet dovolí, dať peniaze aj
1 mesiac pred akciou
Pán starosta – žiadosť bude zaradená do rozpočtu – hlasovanie za 8, proti 0, zdržal sa 1.

K bodu 8 – Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2011 pre DHZ
Pán starosta prečítal žiadosť DHZ o zaradenie do rozpočtu na rok 2011 v sume 2100,-Eur.

p. Plaštiak – majú tam v rozpočte 300,- Eur na opravu zbrojnice, o aké práce pôjde
Kováč Marek - je to málo peňazí, chceme natrieť strechu, nie je v dobrom stave, treba natrieť aj
garážovú bránu, ale ide hlavne o opravu strechy aby nezatekalo
p. Polák – to pýtate aj málo peňazí
p. starosta dal návrh na uznesenie – zaradiť žiadosť do rozpočtu obce s úpravou nákladov na opravu
na základe obhliadky a návrhov stavebnej komisie – hlasovanie za 9, proti 0, zdržal sa 0.
p. Solčiansky E. – na poistku za auto platíme viacej ako má hodnotu to požiarne auto, dostali sme 2
vetriesky z CO, sú v inventári obce v hodnote 300 tisíc Sk.
Pán starosta – p. Vodný povedal, že vetriesky sú u neho, dáva návrh na ich odpredaj, ale sú tam
odpisy. Na obecnom úrade je 1 krovinorez a 1 píla.
K bodu 9 – Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2011 pre obecnú
knižnice
Pán starosta predniesol žiadosť o zaradenie do rozpočtu obce. P. Uhrinová informovala, že za
knižnicu sa podávajú projekty na nákup kníh. Navrhol žiadosť zaradiť do rozpočtu obce na rok 2011 –
hlasovanie za 9, proti 0, zdržal sa 0.
K bodu 10 - Informácia o zámere – pozemky Podlužie
Pán starosta informoval, že boli začaté práce na odkúpení pozemkov na cestu pre pozemky na
Podluží, bolo zadanie geometrického plánu, bolo to dané na kataster, nakoľko v zmluvách boli
nedostatky a tiež aj v geometrickom pláne boli nedostatky bolo prerušené konanie. /GP bol dlhý bolo
to treba nadpájať a vtedy vznikli nepresnosti/. Nie sú v poriadku zmluvy, sú tam nepresnosti, boli
uzavreté aj s ľudmi, ktorí nie sú vlastníkmi budeme to musieť riešiť cez nejakého právnika.
Niektorí ľudia, ktorí tam už začali stavať majú problém zobrať si úver, banka im pozemok zaťaží.
Keď bude geometrický plán spracovaný bude predložený k nahliadnutiu.
Ďalej pán starosta informoval, že sú aj úseky, kde každý nechce predať, toto je potrebné dotiahnuť,
bude nákladné vybudovať tam inžinierske siete.
Keď bude spracovaný geometrický plán, bude preložený k nahliadnutiu obecnému zastupiteľstvu.
Tiež sú nedostatky v zmluve s p. Solčianskym, ktorý odpredal pozemok ako prístupovú cestu, aj cenu
za pozemok budeme vyplácať na viackrát.
K bodu 12 – prejednanie žiadosti o delegovanie členov školskej rady
Pán starosta prečítal žiadosť o delegovanie členov školskej rady MŠ. V minulosti bola Ing. Pastierová
a p. Šebová. Spýtal sa kto by mal záujem o prácu v tejto školskej rade MŠ, záujem prejavili
Ing. Záhorský a Veronika Švecová. Hlasovanie za týchto poslancov – za 9, proti 0, zdržal sa 0.

K bodu 13 – Rôzne:
Pán starosta prečítal žiadosti Mgr. Petrovičovej o prenájom obecného pozemku parc.č. 135/1 na
umiestnenie predajnej bunky. Teraz majú prenajatú bunku od p. Kramára, nakoľko je tam vlastnícky
spor s Kellnerovými, majú záujem o prenájom obecného pozemku. Je to vlastne oproti kde majú
teraz tie bunky ten pás od cesty a chodníka. Poslanci sa vyjadrili, že by to nebolo dobré umiestniť tam
bunky.
p. Plaštiak – je tam pozemok po p. Blaškovi, tam by to bolo prijateľné
p. starosta – to nie je náš pozemok, to je súkromný
Ing. Záhorský navrhol zobrať túto žiadosť na vedomie ale tento pozemok nesúhlasíme. Je potrebné
aby tam išla pozrieť stavebná komisiu túto plochu. Poslanci prenájom pozemku 135/1 neschvaľujú –
hlasovanie za 9, proti 0, zdržal sa 0.
Pán starosta prečítal žiadosť farského úradu o príspevok 600,-eur na vydanie časopisu.
Ing. Čepcová informovala, že vlani jeden časopis platil obecný úrad a jedno číslo bolo zaplatené
z farských peňazí, snažia sa aby sa to dalo čím lacnejšie zabezpečiť tlač výtlačkov.
Ing. Záhorský – bude v rozpočte nejaký balík na kultúrne podujatia a aktivity mohlo by to z tade ísť.
p. Solčiansky – keby sme teraz schválili len 300,-eru a potom upraviť podľa rozpočtu, keď časopis
vydajú až v júny dovtedy doplatiť ostatné peniaze
pán starosta – keď sa bude pripravovať rozpočet navrhnúť nejakú čiastku
OZ schvaľuje jednorázový príspevok na vydanie farského časopisu vo výške 320,- eur s termínom
vyplatenia do 30.6.2011, hlasovanie za 9, proti 0, zdržal sa 0.
Pán starosta prečítal žiadosť športovcov o zaradenie do rozpočtu obce na rok 2011
Ing. Záhorský – spýtal sa či si podali žiadosť aj na krajský úrad, každý rok schvaľujú žiadosti, je treba
podať projekt, každý kto podá dostane, peniaze rozdelia medzi tých ktorí žiadajú
p. Solčiansky - budú sa informovať o podmienkach podania projektu
Tiež p. Solčiansky upozornil, že multifunkčné ihrisko nie je dokončené, nech to tá firma príde
dokončiť, malo to byť upravené.
Pán starosta – multifunkčné ihrisko bolo odovzdané
p. Solčiansky – áno bolo, ale s výhradami, nie je to dokončené
pán starosta – športovci dostávajú každý rok z obce finančné prostriedky, žiadosť sa dá do rozpočtu
Ďalej pán starosta informoval, že bývalý starosta podpísal 1.12.2010nájomnú zmluvu za kultúrny dom
v časti Mlyňany, v zmluve je, že kultúrny dom prenajímajú na dobu neurčitú s možnosťou výpovede

3 mesiace bez udania dôvodu. Je aj zákaz poskytovania priestorov na diskotéky. Pre obec je to veľmi
nevýhodne podpísaná zmluva. Poslanci poznamenali že keď sa išiel kultúrny dom rekonštruovať, tak
bolo schválené, že prenájom bude na určité časové obdobie 15 – 20 rokov. Je potrebné pozrieť
uznesenia z minulého roka.
Schválenie návrhu ŠK o zaradenie do rozpočtu obce na rok 2011 – hlasovanie za 9, proti 0, zdržal sa 0.
Ing. Čepcová predložila poslancom Správu o činnosti za rok 2010 a Plán kontrolnej činnosti na rok
2011 – poslanci berú uvedené správy na vedomie – za 9, proti 0, zdržal sa 0.
Pán starosta informoval, že boli na obecný úrad prijatí ľudia cez úrad práce na výkon menších
obecných služieb aby robili po obci poriadok.
p. Plaštiak – navrhuje, že sú chodníky v obci, kde bývajú starí ľudia, sú úseky kde nie je odhrnuté,
mohli by to títo pracovníci urobiť
p. starosta – má ich na starosti p. Chmelárová, teraz čistia park
Pán starosta informoval, že obec je opatrovníkom Miroslava Lipnického, v spolupráci s jeho sestrou
chceme zabezpečiť aby išiel na lekárskych posudok, zo súdu je nariadený lekár a potom ho niekam
umiestniť. Oznámili sme jeho sestre, že do leta tú bunku musia odtiaľ odstrániť.
Pán starosta informoval, že dáme robiť obecnú stránku, aby to bolo na úrovni, pribudli povinnosti na
obce zabezpečovať zverejňovanie zmlúv, faktúr . Informoval, že bol podaný projekt na pracovné
miesto cez úrad práce n 9 mesiacov, táto sila by mohla potom vykonať aj tieto práce. Tiež je možnosť
v rámci pojektu na čistenie Žitavy zamestnať tiež niekoho na 9 mesiacov.
p. Ludva poznamenal, nakoľko chodí teraz kontrolovať čerpačky, že sú zlé dekle, treba zakúpiť nové.
Ing. Záhorský – veľa ha hovorí o čistení Žitavy, bola spomenutá aj naša obec, na deň vody sa hovorilo,
že máme smetiská v okolí Žitavy, ak to nedáme do poriadku tak nám hrozí súd.
Pán starosta povedal, že pracoval na životnom prostredí a tam sa veľa hovorilo najmä o smetiskách.
Je to aj u nás veľký problém, ktorý budeme musieť riešiť.
Pán starosta povedal, že do školy žiadajú zakúpiť rolety na okná. Stavebná komisia pôjde pozrieť, na
ktoré okná treba rolety nutne zakúpiť.

K bodu 14 – Záver:
Na záver pán starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Uznesenie č. 5/2011
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa16.2.2011
Určenie zapisovateľky.
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 2. zasadnutí OZ konanom dňa 16.2.2011
prerokovalo
určenie zapisovateľky a
berie na vedomie
ţe Erika Zlatňanská bola určená za zapisovateľku zápisnice na 2. zasadnutí OZ konanom dňa
16.2.2011.
Uznesenie č. 6/2011
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa16.2.2011
Určenie overovateľov zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 2. zasadnutí OZ konanom dňa 16.2.2011
prerokovalo
určenie overovateľov zápisnice a
berie na vedomie
overovateľov zápisnice: p. poslanca Ing. Jozefa Záhorského a p. poslankyňu Ivanu
Pavlovičovú z 2. zasadnutia OZ konaného dňa 16.02.2011
Uznesenie č. 7/2011
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa16.2.2011
Voľba návrhovej komisie.
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 2. zasadnutí OZ konanom dňa 16.2.2011
prerokovalo
voľbu návrhovej komisie a
volí
členov návrhovej komisie: p. poslanca Ing. Jozefa Záhorského a p. poslanca Ernesta
Solčianskeho
Uznesenie č. 8/2011
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa16.2.2011
Schválenie programu rokovania.
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 2. zasadnutí OZ konanom dňa 16.2.2011
prerokovalo
návrh programu 2. zasadnutia OZ konaného dňa 16.2.2011
s ch v a ľ u j e
program 2. zasadnutia OZ konaného dňa 16.2.2011

Uznesenie č. 9/2011
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa16.2.2011
Ţiadosti o určenie splátkového kalendára.
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 2. zasadnutí OZ konanom dňa 16.2.2011
prerokovalo
Ţiadosti o určenie splátkového kalendára pre nájomníkov v nájomnej obecnej bytovke
s ch v a ľ u j e
splátkový kalendár pre nájomníkov obecných bytov s termínom splatenia nedoplatkov do
30.6.2011
Uznesenie č. 10/2011
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 16.2.2011
Ţiadosť Rímskokatolíckej cirkvi farnosť Tesárske Mlyňany.
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 2. zasadnutí OZ konanom dňa 16.2.2011
prerokovalo
vyuţitie parciel podľa GP č. 05/2010, k.ú. Mlyňany ako pozemky vhodné pre účely vyuţitia
pre individuálnu bytovú výstavbu
s ch v a ľ u j e
vyuţitie parciel podľa GP č. 05/2010, k.ú. Mlyňany ako pozemky vhodné pre účely vyuţitia
pre individuálnu bytovú výstavbu
Uznesenie č. 11/2011
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa16.2.2011
Ţiadosť o príspevok pre Rímskokatolícku cirkev.
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 2. zasadnutí OZ konanom dňa 16.2.2011
prerokovalo
ţiadosť o príspevok pre Rímskokatolícku cirkev
berie na vedomie
ţiadosť o príspevok pre Rímskokatolícku cirkev na rekonštrukciu veţových hodín
Uznesenie č. 12/2011
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 16.2.2011
Ţiadosť o príspevok pre výbor ZO SZZ.
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 2. zasadnutí OZ konanom dňa 16.2.2011
prerokovalo
zaradenie ţiadosti o príspevok pre výbor ZO SZZ v Tesárskych Mlyňanoch do rozpočtu obce
na rok 2011
s ch v a ľ u j e
zaradenie ţiadosti o príspevok pre výbor ZO SZZ v Tesárskych Mlyňanoch do rozpočtu obce
na rok 2011

Uznesenie č. 13/2011
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 16.2.2011
Ţiadosť výboru DHZ.
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 2. zasadnutí OZ konanom dňa 16.2.2011
prerokovalo
zaradenie ţiadosti výboru DHZ v Tesárskych Mlyňanoch do rozpočtu obce na rok 2011
s ch v a ľ u j e
zaradenie ţiadosti výboru DHZ v Tesárskych Mlyňanoch do rozpočtu obce na rok 2011
s úpravou nákladov na opravu poţiarnej zbrojnice na základe obhliadky a návrhu stavebnej
komisie
Uznesenie č. 14/2011
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 16.2.2011
Ţiadosť pre obecnú kniţnicu.
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 2. zasadnutí OZ konanom dňa 16.2.2011
prerokovalo
zaradenie ţiadosti o pridelenie finančných prostriedkov do rozpočtu obce na rok 2011
pre obecnú kniţnicu
s ch v a ľ u j e
zaradenie ţiadosti o pridelenie finančných prostriedkov do rozpočtu obce na rok 2011
pre obecnú kniţnicu
Uznesenie č. 15/2011
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 16.2.2011
Schválenie členov školskej rady.
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 2. zasadnutí OZ konanom dňa 16.2.2011
prerokovalo
členov školskej rady MŠ v Tesárskych Mlyňanoch
s ch v a ľ u j e
členov školskej rady MŠ v Tesárskych Mlyňanoch Bc. Veroniku Švecovú a Ing. Jozefa
Záhorského
Uznesenie č. 16/2011
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 16.2.2011
Príspevok pre školský časopis.
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 2. zasadnutí OZ konanom dňa 16.2.2011
prerokovalo
jednorázový príspevok na vydanie farského časopisu Plamienok
s ch v a ľ u j e
jednorázový príspevok na vydanie farského časopisu Plamienok vo výške 320,- Eur
s termínom vyplatenie do konca júna 2011

Uznesenie č. 17/2011
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 16.2.2011
Ţiadosť ŠK Tesárske Mlyňany.
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 2. zasadnutí OZ konanom dňa 16.2.2011
prerokovalo
zaradenie ţiadosti ŠK v Tesárskych Mlyňanoch o pridelenie finančných prostriedkov do
rozpočtu obce na rok 2011
s ch v a ľ u j e
zaradenie ţiadosti ŠK v Tesárskych Mlyňanoch o pridelenie finančných prostriedkov do
rozpočtu obce na rok 2011
Uznesenie č. 18/2011
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 16.2.2011
Správu a plán o kontrolnej činnosti.
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 2. zasadnutí OZ konanom dňa 16.2.2011
prerokovalo
správu o kontrolnej činnosti za rok 2010 a plán kontrolnej činnosti na rok 2011
berie na vedomie
správu o kontrolnej činnosti za rok 2010 a plán kontrolnej činnosti na rok 2011
zapísala: Erika Zlatňanská .................................dňa 16.2.2011
overovatelia zápisnice: Ing. Jozef Záhorský .................................... dňa ...........................
Ivana Pavlovičová .................................... dňa ...........................

Ing. Štefan Valkovič
starosta obce

