Zápisnica z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 9.10.2014
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program: 1. Privítanie
2. Procedurálne záležitosti
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Návrh VZN č. 1/2014 o dani z nehnuteľnosti na rok 2015
5. Doriešenie majetkových vzťahov - hasičská zbrojnica
6. Žiadosť o finančnú dotáciu – Rímskokatolícka cirkev, farnosť Tesárske Mlyňany
7. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Ing. Jozef Behula
8. Žiadosť o oplotenie pozemku Ing. Peter Chmelo
9. Znovu prejednanie žiadosti p. Stanislava Gajdošíka a manž. o odkúpenie obec. parcely
10. Rôzne
11. Záver
K bodu 1 a 2:
Na úvod pán starosta privítal prítomných poslancov a určil za zapisovateľku Ing. Eriku Zlatňanskú.
Za overovateľov zápisnice pána poslanca Rastislava Domaniského a pána poslanca Milana Poláka.
Do návrhovej komisie určil pani poslankyňu Ivanu Pavlovičovú a pána poslanca Ernesta Solčianskeho.
Hlasovanie za návrhovú komisiu za 6, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0.
K bodu 3:
Pán starosta dal hlasovať za program zasadnutia – hlasovanie za 6, proti 0, zdržal sa 0, nehlas. 0.
K bodu 4:
Pán starosta odovzdal slovo Ing. Forgáčovej, ktorá povedala, že je vyvesený návrh VZN č. 1/2014
o dani z nehnuteľnosti na rok 2015, toto VZN sa odsúhlasuje vždy len na jeden rok, návrh je na tej
istej úrovni ako bol minulý rok.
p. Solčiansky povedal, že nové zasadnutie bude musieť do mesiaca po voľbách zasadať a ak sa bude aj
niečo meniť je ešte možnosť urobiť v návrhu VZN o dani z nehnuteľnosti zmenu a potom ho schváliť
Ing. Forgáčová povedal, že áno je na to čas a bude aj školenie, ak by nastali nejaké zmeny tak to bude
potrebné upraviť, dá sa to aj nejakým doplnkom.
p. Domaniský – je lepšie počkať ak by nastala nejaká zmena
p. Uhrinová povedala, že aj z dôvodu prípravy rozpočtu by bolo dobré schváliť VZN skôr
p. starosta povedal, že prvé zasadnutie býva skôr slávnostnejšie, skladajú sa sľuby
p. Solčiansky povedal, že prvé zasadnutie bude podľa zákona do 15.12. a ešte je tam lehota 15 dní do
konca roka aby bolo VZN platné
p. starosta dal hlasovať, kto je za to aby predložený návrh VZN č. 1/2014 o dani z nehnuteľností bol
schválený tak ako bol vypracovaný – hlasovanie za 5, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 0, uvedeným
hlasovaním nebolo VZN schválené a bude dané do programu rokovania na prvé ustanovujúce
zasadnutie novému obecnému zastupiteľstvu.

K bodu 5:
Pán starosta informoval poslancov, že na obecný úrad bol doručený list od manželov Romana a Aleny
Solčianskych, bytom Pinárska 309, v ktorom sa jasne vyjadrili, že pozemok pod budovou hasičskej
zbrojnice nemajú záujem odpredať a ústne skôr prejavili záujem získať do vlastníctva budovu
hasičskej zbrojnice odkúpením prípadne iným vysporiadaním podľa vzájomnej dohody, nakoľko
stavba nie je zapísaná v katastri nehnuteľnosti.
Domaniský – ich postoj je jasný už dlhšie
p. starosta – nebolo to jasne napísané na papieri
prišiel poslanec p. Vladimír Plaštiak
p. Polák povedal, že asi si nepomôžeme, navrhujem dať budovu oceniť, podľa môjho názoru má
hodnotu cca 20 – 30 tis. € a tú cenu potom budeme žiadať za odkúpenie budovy. Začali sme
s opravou stavby na ihrisku v časti Tesáre, ktorá bude v budúcnosti slúžiť hasičom z obce a tam je
treba investovať ešte veľa peňazí. Tiež povedal, že manželia Solčiansky vedeli, že kupujú pozemok
s požiarnou zbrojnicou, mali byť seriózni a dať urobiť geometrický plán a tak odčleniť pozemok pod
hasičskou zbrojnicou pre obec, dalo sa to tak riešiť. Je to len špekulácia z ich strany, je to výhľad do
budúcnosti, dá sa tam stavať ďalší dom, ony ten pozemok vôbec nepotrebujú.
p. starosta povedal, že komunikácia s manželmi Solčianskymi nie je zlá a začalo sa to riešiť už za
bývalého starostu obce a na doriešenie tejto situácie existujú len dve cesty, súdna alebo dohoda.
Ing. Záhorský – súhlasí s ocenením budovy, keď nechcú predať pozemok, budovu si neodnesieme
p. Solčiansky – počul som, že má byť prijatý zákon, že komu patrí pozemok bude patriť aj budova
p. starosta povedal, že vlastníctvo je nedotknuteľné, do volieb to už nedoriešime ale do budúcna je
dobré to opatriť uznesením čo s tým ďalej
p. Polák – tá budova má hodnotu je to rozmer cca 10 x 10 m, sú tam plastové okná treba ju dať oceniť
a potom sa to bude opäť ďalej riešiť, treba to dať do uznesenia a tiež manželom Solčianskym oznámiť
stanovisko zastupiteľstva
pán starosta dal hlasovať za návrh pána Poláka, aby sa dala budova hasičskej zbrojnice oceniť –
hlasovanie za 7, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0.
K bodu 6:
Pán starosta predložil k prerokovaniu žiadosť farského úradu o finančnú dotáciu 9000 € na
rekonštrukciu strešnej krytiny farského kostola v obci. Poslanci uvedenú žiadosť dostali priamo od
pána farára. Povedal, že hovoril s pánom farárom a informoval ho, že momentálne do konca roka
nemáme možnosť takú sumu z rozpočtu poskytnúť. Pán farár povedal, že bude to veľká pomoc, keď
budú peniaze aj priebežne postupne, v stavebninách odkiaľ sa berie materiál sú ochotný počkať.
Uvedená suma je potrebná na práce, ktoré sú nevyhnutné a zistilo sa to až pri začatí prác vonkajšej
fasády kostola. Ide o opravu strešnej krytiny a spevnenie celej strechy kostola.
Zistilo sa to len teraz a keď máme aj lešenie, ktoré je tiež drahé, je potrebné to už urobiť poriadne.
Tiež pán starosta povedal, že hovoril tak s veriacimi ľuďmi ako aj s ľuďmi, ktorí do kostola nechodia
a všetci vyjadrili súhlas s tým, aby sa prispelo na predmetnú rekonštrukciu, nakoľko kostol je
dominantou obce a určitou kultúrnou a historickou pamiatkou.
Ing. Záhorský povedal, že vie od pána farára, že budeme radi keď sa predmetná rekonštrukcia vtesná
do sumy 25 tis. €, takže ešte sa budú aj tak musieť robiť nejaké zbierky medzi veriacimi.
Pán starosta povedal, že je to vážna záležitosť, nemôže sa veľa čakať, musíme schvaľovať s tým
vedomím, že je to súrne a preto dal hlasovať, kto je za to aby sa schválila dotácia pre farský úrad

v plnej výške podľa žiadosti, s čerpaním do konca mesiaca jún 2015 s poukázaním financií podľa
možností úradu – za 7, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0.
K bodu 7:
Pán starosta informoval, že materiál k žiadosti Ing. Behulu Jozefa s manželkou o odkúpenie časti
obecného pozemku spolu s novým zameraním parcely dostali poslanci v materiáloch a odovzdal slovo
prítomnému žiadateľovi.
Ing. Behula povedal, že chcú si ohradiť rodinný dom a aby oplotenie išlo do roviny žiadajú
o odkúpenie 12 m² obecného pozemku, na základe nového vypracovaného GP. Parcelu, na ktorej
postavili rodinný dom zakúpili približne pred 6 rokmi a vyčistili, nakoľko tu bola „čierna skládka“ .
Pretože sa už dlhodobo starajú aj o časť obecnej parcely žiadajú o schválenie jej odkúpenia aby si
mohli oplotiť rodinný dom.
Pán starosta na základe uvedených informácií dal hlasovať, kto je za aby sa uvedený prípad považoval
za prípad osobitého zreteľa – hlasovanie za 7, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0.
Následne sa prešlo k hlasovaniu za akú sumu bude časť obecného pozemku parc. č. 290/2 o výmere
12 m² podľa GP č. 71/2014 vypracovaného Tiborom Drienovským predaná žiadateľom.
p. Polák povedal, že cena by mala byť taká ako sa odpredávalo p. Hornému, cca 10 €/m².
Pán starosta povedal, že p. Hornému sa neodpredávalo za sumu 10 € za m² a navrhol sumu 5 € za m²
s tým, že náklady na GP už Ing. Behula uhradil, obec pripraví kúpnu zmluvu a poplatky na vklad
zaplatí žiadateľ Ing. Behula – hlasovanie za 7, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0.
K bodu 8:
Pán starosta povedal, že materiál k žiadosti Ing. Petra Chmelu o oplotenie pozemku bola len ústne
podaná. Pri prácach na spevnení Žitavy budovaním proti záplavového valu sa za pozemkom Ing.
Chmelu zdvihol terén a on sa teraz obáva, že mu bude niekto „preskakovať “ na pozemok. Pri prácach
sa poškodili cca 3 drevené stĺpiky oplotenia. Ing. Chmelo ale žiada o výmenu celého oplotenia min. vo
výške 2 m, výmenu všetkých stĺpikov a betón na osadenie stĺpikov.
Ing. Záhorský povedal, že táto požiadavka na výmenu celého oplotenia je neopodstatnená
Domaniský – keď sme cca 3 stĺpiky poškodili a sme si toho vedomí tak treba vymeniť iba tie.
Obecné zastupiteľstvo berie predmetnú ústnu žiadosť na vedomie s tým, že odporúča vymeniť iba
poškodené stĺpiky a v pôvodnej kvalite čiže 3 drevené.
K bodu 9:
Pán starosta predložil žiadosť p. Gajdošíka Stanislava a manž. o odkúpenie obecného pozemku vedľa
jeho záhrady. Na tomto pozemku rastú agáty.
p. Polák – prečo to chce kúpiť? Je to široký pozemok, ktorý sa zužuje, dalo by sa tu aj stavať.
p. starosta – má to vedľa svojej záhrady, neviem či je to pre obec využiteľné, možno niekedy
v budúcnosti by sa tu dal riešiť prechod cez dolinku a urobiť mostík, ale to je na dlhú budúcnosť, ak
by sa odsúhlasil odpredaj tohto pozemku urobil by sa geometrický plán, ktorý by odčlenil časť tohto
pozemku na prejazd poza záhrady
p. Domaniský – on sa o to nestará, bol som to tam pozrieť, neudržiava to ako tvrdil to nie je pravda.
V prípade p. Horného bola iná situácia, on pozemok pri dolinke udržiaval v čistote.
p. Polák - ešte by som to neodpredával, máme za úradom priestor a isto to nadväzuje, myslím, že to
p. Gajdošík nepotrebuje, zatiaľ by som to zamietol. Má tam svoj pozemok kde nič nepestuje.

p. starosta povedal, že na základe uvedených skutočností niektorých poslancov, že p. Gajdošík
Stanislav žiada o kúpu pozemku o ktorý sa nestará a neudržiava ho, nemôžeme dať hlasovať, že sa
jedná o prípad osobitého zreteľa.
K bodu 10: Rôzne
Pán starosta povedal, že na realizáciu projektu autobusových zastávok, bude potrebné si zobrať
preklenovací krátkodobí úver z Prima banky vo výške 24 744,80 €. Zastávky by sa mali osádzať okolo
25. v tomto mesiaci, potom požiadame o záverečnú platbu a do 1 mesiaca prídu peniaze /dotácia/.
Schvaľoval sa zámer projektu, prijatie úveru sa neschvaľovalo ale pokiaľ nepríde dotácia tak
nebudeme mať inú možnosť, nemáme financie na zaplatenie práce. Následne pán starosta požiadal
o schválenie prijatia krátkodobého preklenovacieho úveru vo výške 24 744,80 € s tým, že sa na
základe žiadosti o platbu na PPA viac ako ¾ financií vráti cez EÚ – hlasovanie za 6, proti 0, zdržal sa 1,
nehlasoval 0.
Ďalej pán starosta predložil poslancom návrh riešenia vykurovania na zdravotnom stredisku
predloženého všeobecným lekárom JUDr. Jakubovičom a stomatológom MUDr. Gašparíkom,
v ktorom navrhujú odpojiť plynové kúrenie a montáž výhrevných infra-panelov na elektrinu
s požiadavkou dotácie od obce vo výške 3000 € na montáž uvedených vykurovacích zariadení.
p. Polák sa vyjadril, že zariadenie podľa návrhu a informácii o výkone zariadenia nebude postačujúce
na vykúrenie miestností na zdravotnom stredisku a tá sadzba tiež nie je lacná. Lekári neplatia žiadny
nájom, do obce platia iba platby za energie. Obaja sú súkromníci, keď chce dnes niekto podnikať
musí si zaplatiť všetko priestor aj energie aj znášať všetky náklady. Plyn je lacnejší, nebude tam teplo
na stredisku, z tých panelov to je len pocitové teplo. Kde si to chcú dať namontovať? Bude to aj
v čakárni? Tá budova bude vlhnúť.
Pán starosta povedal, že obec momentálne nedisponuje s finančnými prostriedkami, návrh sa dá
preveriť energetikovi ale mám vedomosť, že je to drahé kúrenie. Obec dá k vykurovaniu lekárom
vyjadrenie po zhodnotení a vypracovaní posudku od energetika.
Ďalej pán starosta informoval, že sme dostali ponuku na spoluprácu od spoločnosti OPEN DOOR Šaľa
vo veci spracovania žiadosti o dotáciu pri projektoch v oblasti životného prostredia a odpadového
hospodárstva za sumu cca 500 €.
Ing. Záhorský povedal, že máme dosť rozbehnutých vecí najskôr by sme mali dokončiť tie.
Ing. Čepcová predložila záznam o výsledku následnej finančnej kontroly, išla po vecnej a formálnej
stránke, konečné hodnotenie bude až po skončení roka.
p. Pavlovičová sa spýtala ako je to s platením dlhu v bytovke.
Pani kontrolórka povedala, že nájomné sa spláca a dlh bol znížený zo sumy cca 2600 na cca 1500 €.
p. Solčiansky sa spýtal či je kamerový systém funkčný? Tiež sa spýtal či je niekde zverejnené, že obec
je monitorovaná? V zmysle zákona to má byť oficiálne zverejnené, že obec má kamerový systém.
V obciach kde tento systém majú je na internetovej stránke obce o tom informácia.
Pán starosta povedal, že na konci roka bola zverejnená správa, v ktorej bolo uvedené, že obec
realizovala projekt kamerového systému. Dá sa informácia aj na internet, že obec je monitorovaná.
Tiež informoval, že volal na políciu aby chodili občas hliadky do obce, nakoľko sa v neskorých nočných
hodinách po obci potulujú cudzie osoby, tiež nie sme povinní po niekom upratovať odpadky v parku,
máme vo VZN, že po 22 hod. je tu zákaz vstupu. Polícii bola zaslaná oficiálna žiadosť o zvýšený výkon.
Pán Solčiansky upozornil, že si pozrel rokovací poriadok, ktorý je 16 rokov starý, bude treba ho
prerobiť, lebo v súlade so zákonom mal byť nový opäť prerokovaný a vypracovaný v rok 2010, 2011.
Pán starosta povedal, že pracovníčky obecného úradu pripravia návrh nového rokovacieho poriadku.

K bodu 11:
Pán starosta na záver poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. Nakoľko išlo o posledné
zasadnutie v tomto volebnom období zároveň vyjadril aj poďakovanie za celé štyri roky spolupráce.

Uznesenie č. 270/2014
z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 9.10.2014
Určenie zapisovateľky
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 26. zasadnutí OZ konanom
dňa 9.10.2014
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 26. zasadnutí OZ
konanom dňa 9.10.2014.
Uznesenie č. 271/2014
z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 9.10.2014
Určenie overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 26. zasadnutí OZ konanom dňa 9.10.2014
prerokovalo
určenie overovateľov zápisnice a
berie na vedomie
overovateľov zápisnice: p. poslanca Rastislava Domaniského a p. poslanca Milana Poláka
z 26. zasadnutia OZ konaného dňa 9.10.2014
Uznesenie č. 272/2014
z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 9.10.2014
Voľba návrhovej komisie
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 26. zasadnutí OZ konanom dňa 9.10.2014
prerokovalo
voľbu návrhovej komisie a
volí
členov návrhovej komisie: p. poslankyňu Ivanu Pavlovičovú a p. poslanca Ernesta
Solčianskeho
Uznesenie č. 273/2014
z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 9.10.2014
Schválenie programu rokovania
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 26. zasadnutí OZ konanom dňa 9.10.2014
prerokovalo
návrh programu 26. zasadnutia OZ konaného dňa 9.10.2014
s ch v a ľ u j e
program 26. zasadnutia OZ konaného dňa 9.10.2014
Uznesenie č. 274/2014
z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 9.10.2014
Schválenie ocenenia budovy poţiarnej zbrojnice
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 26. zasadnutí OZ konanom dňa 9.10.2014
prerokovalo
návrh na ocenenie budovy poţiarnej zbrojnice na Pinárskej ulici
s ch v a ľ u j e
ocenenie budovy poţiarnej zbrojnice na Pinárskej ulici odborne spôsobilým znalcom

Uznesenie č. 275/2014
z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 9.10.2014
Schválenie finančnej dotácie vo výške 9000 € pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť
Tesárske Mlyňany
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 26. zasadnutí OZ konanom dňa 9.10.2014
prerokovalo
ţiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Tesárske Mlyňany o poskytnutie finančnej dotácie
vo výške 9000 € na rekonštrukciu strešnej krytiny farského kostola v Tesárskych Mlyňanoch
s ch v a ľ u j e
poskytnutie finančnej dotácie pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Tesárske Mlyňany vo
výške 9000 € s čerpaním do konca mesiaca júna 2015 na splátky s poukázaním podľa
finančných moţností obecného úradu
Uznesenie č. 276/2014
z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 9.10.2014
Predaj obecného pozemku ako prípad osobitného zreteľa
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 26. zasadnutí OZ konanom dňa 9.10.2014
prerokovalo
návrh starostu obce Ing. Štefana Valkoviča prerokovať predaj obecného pozemku
nachádzajúceho sa v obci Tesárske Mlyňany, k. ú. Tesáre nad Ţitavou a to parcelu číslo
290/2 zastavané plochy o výmere 12 m² na ul. Štefana Moysesa ako prípad osobitného zreteľa
podľa ţiadosti Ing. Jozefa Behulu a manţ. Andrei, obaja trvale bytom Štefana Moysesa
801/48, Tesárske Mlyňany ako uţívateľov uvedeného obecného pozemku od roku 2008
s ch v a ľ u j e,
prerokovať predaj obecného pozemku nachádzajúceho sa v obci Tesárske Mlyňany, k. ú.
Tesáre nad Ţitavou a to parcelu číslo 290/2 zastavané plochy o výmere 12 m² na ul. Štefana
Moysesa ako prípad osobitného zreteľa pre Ing. Jozefa Behulu, nar. xxxxx, r.č. xxxxxx
a manţ. Mgr. Andreu Behulovú, rod. Rajtarovú, nar. xxxxxxxx, r.č. xxxxxxxxx, obaja trvale
bytom Štefana Moysesa 801/48, podľa GP č. 71/2014 vypracovaného Tiborom Drienovským
dňa 25.9.2014
Uznesenie č. 277/2014
z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 9.10.2014
Predaj obecného pozemku v k. ú. Tesáre nad Ţitavou pre Ing. Jozefa Behulu a manţ.
Andreu, obaja trvale bytom Tesárske Mlyňany, Štefana Moysesa 801/48
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 26. zasadnutí OZ konanom dňa 9.10.2014
prerokovalo
ţiadosť Ing. Jozefa Behulu a manţ. Mgr. Andrei Behulovej, obaja trvale bytom Štefana
Moysesa 801/48, Tesárske Mlyňany o kúpu obecného pozemku nachádzajúceho sa v obci
Tesárske Mlyňany, k. ú. Tesáre nad Ţitavou a to parcelu číslo 290/2 zastavané plochy
o výmere 12 m² na ul. Štefana Moysesa podľa GP č. 71/2014 vypracovaného Tiborom
Drienovským zo dňa 25.9.2014
s ch v a ľ u j e,
odpredaj obecného pozemku parcelu č. 290/2 zastavané plochy v k. ú. Tesáre nad Ţitavou
o výmere 12 m² na ul. Štefana Moysesa pre Ing. Jozefa Behulu, nar. xxxxxxx, r.č.
xxxxxxxxx a manţ. Mgr. Andreu Behulovú, rod. Rajtarovú, nar. xxxxxxx, r.č. xxxxxxxx,
obaja trvale bytom Štefana Moysesa 801/48, Tesárske Mlyňany podľa GP
č. 71/2014 vypracovaného Tiborom Drienovským zo dňa 25.9.2014.
Kúpna cena za pozemok bola stanovená vo výške 5,00 € za 1 m².
Poplatky súvisiace s kúpnou zmluvou a prepisom pozemku znáša kupujúci.

Uznesenie č. 278/2014
z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 9.10.2014
Výmenu stĺpikov na oplotení pozemku Ing. Petra Chmelu, adresa Tesárske Mlyňany,
Štefana Moysesa č. 345
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 26. zasadnutí OZ konanom dňa 9.10.2014
prerokovalo
návrh starostu obce na výmenu poškodených stĺpikov na oplotení pozemku Ing. Petra
Chmelu, ktoré boli poškodené pri úpravách terénu a budovaní protipovodňovému valu pri
Ţitave
b e r i e n a v e d o m i e,
výmenu poškodených stĺpikov na oplotení pozemku Ing. Petra Chmelu, ktoré boli poškodené
pri úpravách terénu a budovaní protipovodňovému valu pri Ţitave a odporúča výmenu
stĺpikov v pôvodnej kvalite.
Uznesenie č. 279/2014
z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 9.10.2014
Prijatie krátkodobého úveru z Prima banky na preklenutie obdobia pre projekt
autobusové zástavky v obci Tesárske Mlyňany vo výške 24 744,80 €
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 26. zasadnutí OZ konanom dňa 9.10.2014
prerokovalo
návrh na prijatie krátkodobého úveru z Prima banky na preklenutie obdobia pre projekt
autobusové zástavky v obci Tesárske Mlyňany vo výške 24 744,80 €
s ch v a ľ u j e
prijatie krátkodobého úveru z Prima banky na preklenutie obdobia pre projekt autobusové
zástavky v obci Tesárske Mlyňany vo výške 24 744,80 €.
Úver bude zabezpečený biankozmenkou.
Uznesenie č. 280/2014
z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 9.10.2014
Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 26. zasadnutí OZ konanom dňa 9.10.2014
prerokovalo
záznam o výsledku následnej finančnej kontroly vypracovaný hlavnou kontrolórkou obce
PaedDr. Ing. Beátou Čepcovou zo dňa 8.10.2014
berie na vedomie
záznam o výsledku následnej finančnej kontroly vypracovaný hlavnou kontrolórkou obce
PaedDr. Ing. Beátou Čepcovou zo dňa 8.10.2014
zápisnicu zapísala Ing. Erika Zlatňanská ....................................... dňa 9.10.2014
overovatelia zápisnice: Milan Polák ............................................... dňa ........................
Rastislav Domaniský ................................. dňa .........................

Ing. Štefan Valkovič
starosta obce

