Zápisnica z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa
12.6.2013
Prítomní: podľa priloţenej prezenčnej listiny
Program: 1. Privítanie
2. Procedurálne záleţitosti
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 2/1998 o vytváraní zdravého ţivotného prostredia,
o ochrane verejného poriadku a zelene na území obce Tesárske Mlyňany
5. Návrh VZN č. 2/2013 o dočasnom obmedzení alebo zákaze uţívania pitnej vody
na iné účely v čase jej nedostatku o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného
odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu ţúmp
6. Stanovisko MUDr. Michala Gašparíka a MUDr. Jána Jakuboviča k dodatku
nájomnej zmluvy vo veci prenájmu priestorov na zdravotnom stredisku
7. Ţiadosť Štefana Horného o odkúpenie obecného pozemku
8. Ţiadosť organizácie Tik Tak o finančnú spoluúčasť obce na prázdninovom
dennom tábore pre deti od 6 – 15 r.
9. Výstavba bytového domu pri MŠ Tesárske Mlyňany
10. Rôzne
11. Záver
K bodu 1 a 2:
Pán starosta privítal prítomných poslancov. Určil zapisovateľku Ing. Eriku Zlatňanskú.
Ďalej overovateľov zápisnice p. poslanca Jána Horvátha a p. poslanca Rastislava
Domaniského a návrhovú komisiu na zostavenie uznesenia p. poslankyňu Ivanu Pavlovičovú
a p. poslanca Ernesta Solčianskeho, hlasovanie za 5, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 0.
K bodu 3:
Pán starosta dal hlasovať za program s presunom bodu 7 a bodu 9 za bod 3, hlasovanie
za program s uvedeným presunom bodov - za 5, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 0.
K bodu 7:
Pán starosta povedal, ţe na predchádzajúcom zasadnutí bola ţiadosť p. Horného
o odkúpenie časti obecného pozemku prerokovaná s tým, ţe stavebná komisia zistí či je tento
pozemok pre obec vyuţiteľný. Predbeţná navrhovaná suma za odpredaj bola vo výške 1500€.
Pán starosta odovzdal slovo p. Štefanovi Hornému, ktorý povedal, ţe pozemok ohradil na
základe ústneho dohovoru s predchádzajúcim starostom obce, nakoľko je to obcou
nevyuţívaný priestor, on ho vyčistil a teraz to je udrţiavané a čistené. Ďalej sa pán Horný
vyjadril, ţe blízko pozemku je dolinka, ktorá v čase zvýšenia vodnej hladiny sa kaţdoročne
pribliţuje k pozemku. P. Horný poţiadal o prehodnotenie sumy, nakoľko predtým na tomto

pozemku bolo smetisko, ktoré na vlastné náklady odstránil a ešte bude v blízkej budúcnosti
potrebné spevniť svah čo ho bude stáť cca 500 €.
Pán Domaniský povedal, ţe komisia sa tam bola pozrieť a pozemok je pre obec nevyuţiteľný.
Poslanci výšku sumy za pozemok prehodnotili a zníţili na 800€, nakoľko pre schválenie
predaja ako prípad osobitného zreteľa je potrebná 3/5 väčšina poslancov, starosta obce
nemohol dať hlasovať za odpredaj obecného pozemku.
K bodu 9:
Pán starosta povedal, ţe výstavba bytového domu pri MŠ bola prejednaná na
predchádzajúcom zasadnutí, mal to zahrnuté aj v predvolebnom programe, poţiadal
poslancov o definitívne vyjadrenie, či bytovku stavať alebo nie, momentálne sú pre výstavbu
zo ŠFRB vytvorené dobré podmienky. Na zasadnutí boli prítomní aj potencionálni
záujemcovia o obecné byty.
p. Domaniský – povaţoval som na toto obdobie túto vec za vybavenú, teraz sa do toho
nepúšťať. Nie som proti ale máme tu na obci investície, ktoré sú potrebnejšie dokončiť, je
rozrobená akcia nová ulica „Podluţie“, teraz je stopnutá. Keď v nej budeme pokračovať
vytvoria sa podmienky pre individuálnu výstavbu.
p. Solčiansky – ŠFRB poskytuje financie aj na individuálnu výstavbu.
Pán starosta dal hlasovať, kto je za to aby sa začalo s výstavbou nájomnej bytovky v r. 2014 –
za 0, proti 5, zdrţal sa 0, nehlasoval 0.
K bodu 4:
Návrh dodatku č. 1 k VZN 2/1998 dostali poslanci s materiálmi, v dodatku ide o určenie
verejných priestranstiev, z dôvodu zabezpečenia poriadku, na ktorých sa po 22 h. zakazuje
vstup, sú to priestory parku, športové areály s výnimkou konania kultúrnych a iných podujatí.
Poslanci doporučili doplniť do návrhu dodatku aj autobusové búdky umiestnené na obecných
pozemkoch, nakoľko v týchto priestoroch sa v nočných hodinách zdrţiava „určitá skupina
osôb“. V prípade porušenia zákazu treba volať políciu a bude sa pokutovať. Nakoľko prišiel
poslanec p. Plaštiak, hlasovanie za uvedený dodatok č. 1 k VZN 2/1998 bolo za 6, proti 0,
zdrţal sa 0, nehlasoval 0.
p. Polák pripomenul, ţe popri týchto opatreniach, pretoţe v týchto uvedených priestoroch ako
aj na ihrisku v časti Tesáre sa zdrţiava táto „určitá skupina osôb“ je potrebné ihrisko pri ZŠ
ohradiť, uzatvoriť tento priestor, osadiť tam bránu a aj doplniť betónové panely.
Nakoľko prišiel ďalší poslanec /p. Plaštiak/ bola uţ prítomná 3/5 väčšina poslancov, bolo
moţné dať hlasovať za odpredaj pozemku pre p. Štefana Horného ml., bytom Tesárske
Mlyňany, M.R.Štefánika 580 ako prípad osobitného zreteľa – hlasovanie za 6, proti 0, zdrţal
sa 0, nehlasoval 0.
Ďalej dal starosta obce hlasovať na základe viacerých návrhov poslancov odpredať časť
obecného pozemku p. Štefanovi Hornému ml., bytom M.R. Štefánika 580 za sumu 800 €

s tým, ţe p. Horný zaplatí geometrický plán a poplatky za prepis pozemku na katastri –
hlasovanie za 6, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 0.
K bodu 5:
Na základe podnetu prokurátora bol vypracovaný návrh VZN č. 2/2013 o dočasnom
obmedzení alebo zákaze uţívania pitnej vody na iné účely v čase jej nedostatku a o spôsobe
náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní
obsahu ţúmp, hlasovanie za 6, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 0.
K bodu 6:
Pán starosta informoval, ţe na obecný úrad bolo doručené stanovisko MUDr. Gašparíka
a MUDr. Jakuboviča k dodatku nájomnej zmluve. MUDr. Gašparík najskôr so zvýšením
nájmu súhlasil, aj zvýšenú sumu platí ale dodatok nepodpísal a MUDr. Jakubovič vôbec so
zvýšením nájmu nesúhlasil ani zvýšenú sumu neplatil.
p. Polák navrhol, nakoľko MUDr. Gašparíkovi sme zo sumy 110 € mesačne zvýšili na sumu
180 € mesačne upraviť toto zvýšenie len o jednu polovicu zvýšenej sumy, t.j. mesačný nájom
upraviť na sumu 140 € mesačne. Pre MUDr. Jakuboviča sme nájom pôvodne zvýšili zo sumy
160 € na sumu 320 €, tieţ navrhol upraviť zvýšenie o jednu polovicu zvýšenej sumy t.j.
mesačný nájom bude v sume 240 € mesačne od 1.7.2013. V prípade, ţe opäť nebudú súhlasiť
s výškou nájomného a dodatky k nájomnej zmluve nepodpíšu musíme zrušiť zmluvu.
Pán starosta dal po viacerých návrhoch úpravy nájmu lekárom hlasovať za zrušenie
uznesenia č. 128/2012 zo dňa 13.12.2012 o zvýšení nájomného za prenájom priestorov
ambulancie na zdravotnom stredisku a zároveň dal hlasovať za zvýšenie nájmu za prenájom
ambulancie na zdravotnom stredisku pre MUDr. Michala Gašparíka v sume 140 € mesačne
a MUDr. Jána Jakuboviča v sume 240 € mesačne od 1.7.2013.
Hlasovanie za 7, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 0. /prišiel ďalší poslanec Ing. Záhorský/.
V prípade, ţe opätovne nedôjde k podpísaniu dodatku k nájomnej zmluve obecné
zastupiteľstvo poverilo starostu obce doručiť výpoveď z nájmu priestorov ambulancie.
K bodu 8:
Pán starosta prečítal ţiadosť organizácie TIK-TAK o finančný príspevok pri organizovaní
letného prázdninového tábora pre deti v základnej škole na 5 dní a pribliţne pre 40 -50 detí,
presný počet zatiaľ nevedia.
p. Solčiansky – je za to aby sa prispelo takým deťom, ktorých rodičia si to nemôţu dovoliť
p. starosta - neriešil by som to s uprednostňovaním, je potrebné stanoviť sumu, koľko by
obec finančne prispela
p. Horváth – navrhuje na dieťa sumu 10 €
p- Polák navrhol či by sme nemohli dať pre deti do tohto letného tábora nejaké darčeky, ktoré
by boli ako odmena za nejaké súťaţe a nedávať peniaze.
Pán starosta dal hlasovať za finančný príspevok na základe návrhu p. Poláka a to na kaţdé
dieťa sumu 5 € s tým, ţe rozdiel 45 € doplatia rodičia – hlasovanie za 6, zdrţal sa 1, proti 0,
nehlasoval 0.

K bodu 10:
Pán starosta prečítal ţiadosť p. Zuzany Pivarčiovej o odkúpenie časti obecného pozemku pred
ich rodinným domom za účelom vytvorenia predzáhradky.
p. Polák sa vyjadril, ţe s predajom nesúhlasí, môţe sa dohodnúť prenájom tejto časti
obecného pozemku.
p. Domaniský povedal, ţe členovia stavebnej komisie sa pôjdu pozrieť na tvar miesta a na
najbliţšom zasadnutí sa ţiadosť dorieši.
Ďalej pán starosta povedal, ţe pracovníci na menšie obecné sluţby si ţiadali úľavu na
poplatku za vývoz odpadu, nakoľko odpad z kontajnerov triedia a obci tým vznikajú niţšie
náklady na odvoz a likvidáciu. Poslanci so zľavou súhlasia, bude potrebné to upraviť
dodatkom k VZN.
Pani Uhrinová povedala, ţe je potrebné schváliť záverečný účet na rok 2012, ktorý poslanci
dostali domov s materiálmi. Nakoľko prebehol na obci aj audit boli poslanci informovaní o
správe o overení účtovnej závierky, ktorú zobrali na vedomie. Do konca roka bude ešte
vykonaná konsolidovaná účtovná závierka.
p. Solčiansky – máme krátkodobé pohľadávky vo výške cca 16 tis. €.
p. starosta – sú to nedoplatky na daniach, poplatkoch a nájomnom v obecnej bytovke. Máme
pripravených päť návrhov na exekúciu /p. Gašparík Jozef, p. Sarka Peter, p. Júlia Maradová,
p. Peter Danko, p. Dušan Benc/ .
Pán Sarka sa vyjadril, ţe opravoval kosačky pre obec ešte za bývalého starostu a nakoľko dlh
za daň a poplatky je za toto obdobie, ţiada o odpustenie poplatkov, pretoţe zo zdravotných
a finančných dôvodov to nemôţe uhradiť.
p.Horváth – malo by sa mu to zohľadniť a dlh odpustiť, má váţne zdravotné problémy
a pokiaľ má obec nedoplatenú prácu.
Ďalej pán starosta informoval, ţe dlţníci budú zverejnení na tabuli oznamov a aj na internete
a začneme s exekúciami.
p. Polák – dlţníci nad 200 € by mali dostať exekúciu
Ing. Čepcová sa ospravedlnila za neskorší príchod ako aj zato, ţe nebola pripravená správa
k záverečnému účtu, pretoţe neobdrţala pozvánku. Písomné stanovisko k záverečnému účtu
predloţí na najbliţšom zasadnutí OZ.
p. Zlatňanská sa vyjadrila, ţe nevie ako sa to mohlo stať, pozvánky boli pripravené pre
všetkých a aj odovzdané na doručenie
p. Domaniský – výročná správa sa berie na vedomie, práce na Podluţí str. 27 predpokladaný
budúci vývoj bod č. 3 treba presunúť do bodu 1.
Pán starosta dal hlasovať za záverečný účet – za 6, proti 0, zdrţal sa 1, nehlasoval 0.
Zároveň obecné zastupiteľstvo berie na vedomie – výročnú správu, správu o overení účtovnej
závierky a schválenie úpravy rozpočtu.
p. Solčiansky sa spýtal, ţe či bude niekto z poslancov pri otváraní obálok pri zverejnenej
verejnej súťaţe
p. Polák – ide o naše peniaze bolo by dobré keby tam niekto od nás bol
p. starosta – výberu sa môţe zúčastniť hocikto kto má záujem a čas, neviem či tam budem
môcť ísť.
p. Solčiansky povedal, ţe hovoril s Mgr. Petrovičovou, nedostala ţiadne vyjadrenie od obce
p. starosta povedal, ţe bol podaný návrh na vypratanie pozemku na súd, náš právnik

JUDr. Gajdošík to stiahol a poslal p. Petrovičovej návrh zmluvy ako aj vyjadrenie obecného
zastupiteľstva, ku ktorému sa nevyjadrila.
p. Solčiansky ďalej tlmočil, ţe p. Petrovičová ponúka obci odpredaj predajného stánku,
súhlasí aj na splátky mesačne po 170 € mesačne s dobou splatnosti tri roky, t.j. za celkovú
sumu 6 120 €.
p. starosta sa k tomu vyjadril, ţe táto informácia by bola ako ponuka pre obec zaujímavá,
nakoľko pozemok je obecný a v tomto strede Mlynian nemá obec nejaké priestory a aj po
dohode s p. Blaškom by to bol pre obec pekný priestor.
Ďalej pán starosta povedal, ţe obec by tento predajný stánok prenajala a vlastne nájomca by
kompenzoval splátky za odkúpenie vo forme nájomného a platil by si energie. Pán starosta dal
hlasovať, kto je za odkúpenie montovaného objektu slúţiaceho ako predajňa od Mgr.
Ľubomíry Petrovičovej za sumu 6 120 € na splátky po 170 € mesačne – hlasovanie za 7, proti
0, zdrţal sa 0, nehlasoval 0.
K bodu 11:
Na záver pán starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
Uznesenie č. 149/2013
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 12.6.2013
Určenie zapisovateľky
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 15. zasadnutí OZ konanom
dňa 12.6.2013
prerokovalo
určenie zapisovateľky a
b e r i e n a v e d o m i e,
ţe Ing. Erika Zlatňanská bola určená za zapisovateľku zápisnice na 15. zasadnutí OZ
konanom dňa 12.6.2013.
Uznesenie č. 150/2013
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 12.6.2013
Určenie overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 15. zasadnutí OZ konanom dňa 12.6.2013
prerokovalo
určenie overovateľov zápisnice a
berie na vedomie
overovateľov zápisnice: p. poslanca Jána Horvátha a p. poslanca Rastislava Domaniského
z 15. zasadnutia OZ konaného dňa 12.6.2013
Uznesenie č. 151/2013
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 12.6.2013
Voľba návrhovej komisie.
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 15. zasadnutí OZ konanom dňa 12.6.2013
prerokovalo
voľbu návrhovej komisie a

volí
členov návrhovej komisie: p. poslanca Ernesta Solčianskeho a p. poslankyňu Ivanu
Pavlovičovú
Uznesenie č. 152/2013
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 12.6.2013
Schválenie programu rokovania
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 15. zasadnutí OZ konanom dňa 12.6.2013
prerokovalo
návrh programu 15. zasadnutia OZ konaného dňa 12.6.2013
s ch v a ľ u j e
program 15. zasadnutia OZ konaného dňa 12.6.2013 s prerokovaním bodu č.7 a č.9 za bodom
č.3
Uznesenie č. 153/2013
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 12.6.2013
Dodatok č. 1 k VZN č. 2/1998 o vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného
poriadku a zelene na území obce Tesárske Mlyňany

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 15. zasadnutí OZ konanom dňa 12.6.2013
prerokovalo
návrh dodatku č. 1 k VZN č. 2/1998 o vytváraní zdravého ţivotného prostredia, o ochrane
verejného poriadku a zelene na území obce Tesárske Mlyňany
s ch v a ľ u j e,
dodatku č. 1 k VZN č. 2/1998 o vytváraní zdravého ţivotného prostredia, o ochrane verejného
poriadku a zelene na území obce Tesárske Mlyňany

Uznesenie č. 154/2013
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 12.6.2013
Predaj obecného pozemku ako prípad osobitného zreteľa
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 15. zasadnutí OZ konanom dňa 12.6.2013
prerokovalo
návrh starostu obce Ing. Štefana Valkoviča prejednať predaj obecného pozemku ako prípad
osobitného zreteľa podľa ţiadosti Štefana Horného, bytom Tesárske Mlyňany, M.R.Štefánika
580/15 ako vlastníka susedného pozemku
s ch v a ľ u j e,
predaj časti obecného pozemku ako prípad osobitného zreteľa pre Štefana Horného nar.
xxxxxxxxxxx, r.č. xxxxxxxx, trvale bytom Tesárske Mlyňany, M.R.Štefánika 580/15.
Ide o časť parcely č. 43/2 o výmere 292 m² v katastrálnom území Tesáre nad Ţitavou
evidovanej na LV č. 1174 ako záhrady o celkovej výmere 1695 m².
Uznesenie č. 155/2013
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 12.6.2013
Predaj časti obecného pozemku v k. ú. Tesáre nad Žitavou pre Štefana Horného, trvale
bytom Tesárske Mlyňany, M.R.Štefánika 580/15
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 15. zasadnutí OZ konanom dňa 12.6.2013
prerokovalo
ţiadosť p. Štefana Horného, trvale bytom Tesárske Mlyňany, M. R. Štefánika 580/15 o kúpu
obecného pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. Tesáre nad Ţitavou a to časť parcely č. 43/2
záhrady o výmere 292 m2

s ch v a ľ u j e,
odpredaj časti obecného pozemku pre p. Štefana Horného nar. xxxxxxxxx, r.č. xxxxxxxxxx,
trvale bytom Tesárske Mlyňany, M. R. Štefánika 580/15 nachádzajúceho sa v k. ú. Tesáre
nad Ţitavou a to časť parcely č. 43/2 záhrady o výmere 292 m2 podľa LV 1174, s tým, ţe
nový geometrický plán bude obci doručený.
Kúpna cena za pozemok bola stanovená vo výške 800,-€. Vypracovanie nového
geometrického plánu a poplatky súvisiacimi s kúpnou zmluvou a prepisom pozemku znáša
kupujúci.
Uznesenie č. 156/2013
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 12.6.2013
VZN č. 2/2013 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely v čase jej
nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových
vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 15. zasadnutí OZ konanom dňa 12.6.2013
prerokovalo
návrh VZN č. 2/2013 o dočasnom obmedzení alebo zákaze uţívania pitnej vody na iné účely
v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu ţúmp
s ch v a ľ u j e,
VZN č. 2/2013 o dočasnom obmedzení alebo zákaze uţívania pitnej vody na iné účely v čase
jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu ţúmp
Uznesenie č. 157/2013
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 12.6.2013
Zrušenie uznesenia č. 128/2012 z 13. Zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch
zo dňa 13.12.2012

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 15. zasadnutí OZ konanom dňa 12.6.2013
prerokovalo
návrh na zrušenie uznesenia č. 128/2012 z 13. zasadnutia OZ zo dňa 13.12.2012
s ch v a ľ u j e,
zrušenie uznesenia č. 128/2012 z 13. zasadnutia OZ zo dňa 13.12.2012
Uznesenie č. 158/2013
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 12.6.2013
Zvýšenie nájomného pre lekárov na zdravotnom stredisku v Tesárskych Mlyňanoch

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 15. zasadnutí OZ konanom dňa 12.6.2013
prerokovalo
návrh na zvýšenie nájomného pre lekárov na zdravotnom stredisku v Tesárskych Mlyňanoch
MUDr. Jánovi Jakubovičovi a MUDr. Michalovi Gašparíkovi od 1.7.2013
s ch v a ľ u j e,
zvýšenie nájomného pre lekárov na zdravotnom stredisku v Tesárskych Mlyňanoch
MUDr. Jánovi Jakubovičovi na sumu 240,-€ mesačne a MUDr. Michalovi Gašparíkovi na
sumu 140,-€ mesačne od 1.7.2013

Uznesenie č. 159/2013
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 12.6.2013
Finančný príspevok v sume 5 € na dieťa pre organizáciu TIK-TAK na prázdninový tábor detí

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 15. zasadnutí OZ konanom dňa 12.6.2013
prerokovalo
návrh na finančný príspevok v sume 5,- € na dieťa pre organizáciu TIK-TAK na prázdninový
letný tábor detí s tým, ţe rodičia doplatia na dieťa zvyšných 45,- €
s ch v a ľ u j e,
finančný príspevok v sume 5,- € na dieťa pre organizáciu TIK - TAK na prázdninový letný
tábor s tým, ţe rodičia doplatia na dieťa zvyšných 45,- €
Uznesenie č. 160/2013
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 12.6.2013
Záverečný účet za rok 2012

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 15. zasadnutí OZ konanom dňa 12.6.2013
prerokovalo
záverečný účet za rok 2012
s ch v a ľ u j e,
záverečný účet za rok 2012 bez pripomienok
Uznesenie č. 161/2013
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 12.6.2013
Úprava rozpočtu na rok 2013

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 15. zasadnutí OZ konanom dňa 12.6.2013
prerokovalo
úpravu rozpočtu na rok 2013
s ch v a ľ u j e,
úpravu rozpočtu na rok 2013
Uznesenie č. 162/2013
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 12.6.2013
Výročná správa obce Tesárske Mlyňany za rok 2012 a Správu o overení účtovnej závierky za rok
2012

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 15. zasadnutí OZ konanom dňa 12.6.2013
prerokovalo
Výročnú správu obce Tesárske Mlyňany za rok 2012 a Správu o overení účtovnej závierky za
rok 2012
b e r i e n a v e d o m i e,
Výročnú správu obce Tesárske Mlyňany za rok 2012 a Správu o overení účtovnej závierky za
rok 2012
Uznesenie č. 163/2013
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 12.6.2013
Odkúpenie montovaného dreveného objektu slúžiaceho ako predajňa od
Mgr. Ľubomíry Petrovičovej, trvale bytom Tesárske Mlyňany, Lipová 132/14

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 15. zasadnutí OZ konanom dňa 12.6.2013

prerokovalo
návrh na odkúpenie montovaného dreveného objektu slúţiaceho ako predajňa od
Mgr. Ľubomíry Petrovičovej, trvale bytom Tesárske Mlyňany, Lipová 132/14 postaveného na
obecnom pozemku parc.č. 135/1 k.ú. Mlyňany, ul. Lipová v sume 6120,- € na splátky po
170,- € mesačne
s ch v a ľ u j e,
odkúpenie montovaného dreveného objektu slúţiaceho ako predajňa od Mgr. Ľubomíry
Petrovičovej, trvale bytom Tesárske Mlyňany, Lipová 132/14 postaveného na obecnom
pozemku parc.č. 135/1 k.ú. Mlyňany, ul. Lipová v sume 6120,- € na splátky mesačne
po 170,- €.
Zapísala: Ing. Erika Zlatňanská ................................ dňa 12.6.2013
Overovatelia zápisnice: Ján Horváth .......................................... dňa .............................
Rastislav Domaniský ........................... dňa .............................

Ing. Štefan Valkovič
starosta obce

