Zápisnica zo zasadnutia
zo dňa 23.11.2021
Zápisnica
z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tešedíkove
dňa 23. 11. 2021
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Osprav.: Judita Jóšvaiová, Mgr. Zuzana Szarková, Anita Barošová Lacková, na začiatku zas.: Z. Szabó
Neosprav.: -

I.

Otvorenie
Starostka obce Mgr. Ildikó Agócs Kőrösi otvorila zasadnutie obecného zastupiteľstva, privítala
všetkých prítomných a oznámila, že zo zasadnutia sa ospravedlnili pani poslankyne Judita
Jóšvaiová a Zuzana Szarková. Na začiatku zasadnutia boli prítomní 7 poslanci a obecné
zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

II.

Schválenie programu
Poslancom obecného zastupiteľstva bol zaslaný návrh programu zasadnutia. Pani
starostka navrhuje vynechať z programu programový bod č. X. - Návrh na schválenie
uznesenia o podaní žiadosti NFP a zabezpečení spolufinancovania projektu
„Rekonštrukcia kinosály“. Poslanci nemali žiadne návrhy k doplneniu programu.
Pani starostka so súhlasom poslancov dala hlasovať za zmenu programu a za
schválenie zmeneného programu „unblock“.
Program bol schválený nasledovne:
I.
Otvorenie
II.
Schválenie programu
III.
Voľba návrhovej komisie
IV.
Voľba mandátovej komisie
V.
Určenie overovateľov zápisnice
VI.
Kontrola uznesení predchádzajúceho zasadnutia
VII.
Správa hlavného kontrolóra o výsledku finančnej kontroly za obdobie III. Q 2021
VIII. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Tešedíkovo č. 1/2021 o dani z
nehnuteľností, o dani za psa, o dani za užívanie verejného priestranstva, o dani za
ubytovanie, o dani za predajné automaty, o dani za nevýherné hracie prístroje, o
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
IX.
Návrh na schválenie uznesenia o podaní žiadosti o NFP a zabezpečení
spolufinancovania projektu „Zvýšenie hygienického štandardu sociálnych
miestností budovy DSS Tešedíkovo“
X.
Návrh na schválenie uznesenia o podaní žiadosti NFP a zabezpečení
spolufinancovania projektu predloženého v rámci výzvy Interreg V-A SK –
HU
XI.
Informácie starostky
XII.
Rôzne
XIII. Správa mandátovej komisie
XIV.
Záver
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(hlas.: za: 7 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec)

III.

Voľba návrhovej komisie
Pani starostka navrhla do návrhovej komisie poslancov: MDDr. Peter Czakó, PhDr.
Kristián Czuczor
(hlas.: za: 5 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržali sa: 2 poslanci /MDDr. P. Czakó, PhDr.
K. Czuczor/)

IV.

Voľba mandátovej komisie
Pani starostka navrhla za členov mandátovej komisie poslancov: Ing. Zsolt Mészáros,
Ing. Július Zilizi.
(hlas.: za: 5 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržali sa: 2 poslanci /Ing. Zs. Mészáros, Ing.
J. Zilizi/)

V.

Určenie overovateľov zápisnice
Pani starostka navrhla za overovateľov zápisnice zo zasadnutia OZ poslancov: Roland
Somogyi, Ladislav Somogyi.
(hlas.: za: 5 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržali sa: 2 poslanci /R. Somogyi, L.
Somogyi/)

VI.

Kontrola plnenia uznesení predchádzajúceho zasadnutia OZ (príloha č. 1)
Kontrolu plnenia uznesení z prechádzajúceho, 29. zasadnutia OZ vykonal pán hlavný
kontrolór obce, Štefan Bencze.
V rámci svojej správy o kontrole uznesení pán hlavný kontrolór navrhuje, aby
uznesenie č. 49 zo dňa 19.10.2021 bol opravený v zmysle zákona o obecnom zriadení,
tzn.: namiesto delegovania člena do komisie bol nový člen komisie schválený obecným
zastupiteľstvom.
Uznesenie č. 50/OZ/2021
OZ v Tešedíkove schvaľuje opravu bodu C/ Uznesenia č. 49/OZ/2021 zo dňa
19.10.2021 v nasledovnom znení:
C/ schvaľuje poslanca Ladislava Somogyiho za člena Komisie školstva.
Hlas.: za: 5 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržali sa: 2 poslanci (PhDr. K.
Czuczor, L. Somogyi)

(došiel poslanec Z. Szabó)
Uznesenie č. 51/OZ/2021
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 29. zasadnutia OZ
v Tešedíkove, konaného dňa 19.10.2021.
Hlas.: za: 8 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec

VII.

Správa hlavného kontrolóra o výsledku finančnej kontroly za obdobie III. Q 2021
Pán hlavný kontrolór informoval poslancov o svojej správe.
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Uznesenie č. 52/OZ/2021
OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra Obce Tešedíkovo
o výsledku finančnej kontroly za III. štvrťrok 2021.
Hlas.: za: 8 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec

VIII.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Tešedíkovo č. 1/2021 o dani z
nehnuteľností, o dani za psa, o dani za užívanie verejného priestranstva, o dani za
ubytovanie, o dani za predajné automaty, o dani za nevýherné hracie prístroje, o
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Predložený návrh neobsahuje žiadne zmeny oproti vlani schválenému VZN. Pani
starostka poprosila poslancov, aby sa vyjadrili k návrhu VZN o miestnych daniach
a poplatkov.
Poslanec L. Somogyi sa opýtal, či v nasledujúcom roku sa očakáva zvýšenie poplatku za
uloženie odpadu.
Pani starostka informovala poslancov, že na letnej členskej schôdzi STKO N-14 navrhli
zvyšovanie cien, ale akcionári - členské obce to neodsúhlasili. Podľa čísiel poslednej
výročnej správy by bola potreba na zvýšenie cien. Doterajšie zvyšovanie cien sa dotklo
firiem a podnikateľov mimo členstva, t.j. pre externých dovozcov odpadov. Spoločnosť
mala ešte voľné kapacity, a získala nového dovozcu – Obec Tvrdošovce. Takýmto
spôsobom vedeli udržať cenu pre svojich akcionárov na doterajšej úrovni.

Uznesenie č. 53/OZ/2021
OZ schvaľuje návrh VZN č. 1/2021 o dani z nehnuteľností, o dani za psa,
o dani za užívanie verejného priestranstva, o dani za ubytovanie, o dani
za predajné automaty, o dani za nevýherné hracie prístroje, o poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. OZ ukladá obecnému
úradu zverejniť návrh VZN na pripomienkovanie na úradnej tabuli obce
po dobu najmenej 15 dní.
Hlas.: za: 8 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec

IX.

Návrh na schválenie uznesenia o podaní žiadosti o NFP a zabezpečení
spolufinancovania projektu „Zvýšenie hygienického štandardu sociálnych miestností
budovy DSS Tešedíkovo“
Miestna akčná skupina Dolné Považie vyhlásila v rámci implementácie Stratégie
miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS Dolné Považie výzvu na predkladanie
žiadostí o poskytnutie príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu
(IROP). Podľa plánu rozvoja obcí boli v minulosti jednotlivým obciam rozdelené sumy
dotácií, o ktoré mohli požiadať v rámci vyhlásených výziev MAS – naša obec mohla
požiadať celkom o cca. 45 000 eur. Pôvodne podľa plánu by sme to mohli žiadať na
vybudovania trhoviska, ale obec túto investíciu zrealizovala už z vlastných zdrojov.
V roku 2020 sme vyčerpali časť tejto sumy na rekonštrukciu miestnych komunikácií
(bolo nám doručené rozhodnutie PPA o schválení dotácie, peniaze sme však zatiaľ
nedostali), zostatok nevyčerpaného príspevku, o čo môžeme ešte požiadať je 10 000,eur, z ktorého by sme mali možnosť obnoviť spoločné kúpeľne v Domove sociálnych
služieb v Tešedíkove, ktoré sú ešte v pôvodnom stave od výstavby z 80-tych rokov.
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Pani starostka na margo uvedeného dodala, že na rekonštrukciu sociálnych miestností
v DSS sme požiadali aj vlani v rámci výzvy zameranej na podporu regionálneho rozvoja
– zmiernenie dopadov koronakrízy, ale so žiadosťou sme neuspeli.
Uznesenie č. 54/OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Tešedíkove schvaľuje:
- predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku v pôsobnosti Miestnej
akčnej skupiny Dolné Považie – Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport za
účelom realizácie projektu „Zvýšenie kvality poskytovania komunitných
sociálnych služieb – zvýšenie hygienického štandardu sociálnych
miestností budovy DSS Tešedíkovo“, realizovaného v rámci výzvy číslo
IROP-CLLD-Y119-512-001, aktivita: C1 Komunitné sociálne služby,
- zabezpečenie spolufinancovania projektu vo výške najmenej 5% z
celkovej sumy oprávnených výdavkov,
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci.
Hlas.: za: 8 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec

X.

Návrh na schválenie uznesenia o podaní žiadosti NFP a zabezpečení
spolufinancovania projektu predloženého v rámci výzvy Interreg V-A SK –
HU
Už v rámci výzvy Interreg sme mali pokusy na získanie finančného príspevku – prvý krát
na financovanie folklórneho festivalu, potom na modernizáciu sobášnej siene, ale tieto
naše pokusy boli neúspešné. Vo fonde je zostatok cca. 619 000,- eur nerozdaných
financií. Po dohode s pani starostkou obce Kunsziget teraz sa spoločne pokúsime
o získanie dotácie na podujatie v súvislosti s veľkonočnými sviatkami, nakoľko
v prípade úspešnosti, vyúčtovanie nákladov projektu musíme spraviť do konca apríla.
Väčšinu výdavkov projektu bude tvoriť obstaranie materiálov, t.j. stánkov, drevených
domčekov, barových stolov, mobilnej skladacej podlahy. Celková suma projektu je
25 000,- eur s 15%-nou spoluúčasťou. V prípade úspešnosti tohto projektu by sme
vedeli zaobstarať spomenutý materiál, ktorý by mohol slúžiť aj pri ostatných
podujatiach, organizovaných obcou.
Poslanci s podaním žiadosti o poskytnutie dotácie súhlasili a schválili spolufinancovanie
projektu.
Uznesenie č. 55/OZ/2021
OZ v Tešedíkove Obecné zastupiteľstvo v Tešedíkove schvaľuje:
- predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku zoskupenia územnej
spolupráce Rába-Dunaj-Váh, projektu v rámci Fondu malých projektov,
ako súčasť Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika –
Maďarsko, realizovaného v rámci výzvy číslo SKHU/WETA/ 2101
- zabezpečenie spolufinancovania projektu vo výške 15% z celkovej sumy
oprávnených výdavkov projektu,
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci.
Hlas.: za: 8 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec

4

Zápisnica zo zasadnutia
zo dňa 23.11.2021
XI.

Informácie starostky
- Vynechaným programovým bodom bolo podanie žiadosti o poskytnutie dotácie
v rámci vyhlásenej výzvy IROP-PO7-SC77-2021-75 „Podpora udržateľnosti a
odolnosti kultúrnych inštitúcií“. Vyhlásená výzva je zameraná najmä na
zaobstaranie materiálnych prostriedkov a minimálna suma dotácie je 50 000,- eur.
Za normálnych okolností naša divadelná sála, kinosála je plne využívaná a popri
divadelných sál v okresných mestách je aj najväčšia na okolí. Napriek všetkému už
nie je najmodernejšia a ani sedadlá nie sú najpohodlnejšie. K podaniu projektu sme
si vypýtali predbežnú cenovú ponuku na prebudovanie hľadiska (sedačiek a
a podlahy) a na modernizáciu divadelných svetiel. Ak by sme chceli mať
komfortnejšie sedadlá, stratíme dve riadky sedadiel, aby sme mali väčšie miesto
medzi radmi. Podľa orientačného cenového návrhu na obnovu hľadiska by sme
potrebovali cca. 124 000,- eur, a na modernizáciu osvetlenia a rozvodne by sme
potrebovali ďalších 43 000,- eur. Keďže k realizácii takého projektu sú nevyhnutné
stavebné úpravy a vyhlásená výzvy uprednostňuje skôr nákup materiálu, podanie
žiadosti je bezpredmetné. Podľa získaných informácií v budúcnosti budú vyhlásené
podobné výzvy.
- Poslanec L. Somogyi požiadal o slovo: navrhuje, aby sme sa v blízkej budúcnosti
zaoberali s opravou alebo rekonštrukciou osvetlenia divadelnej sály, lebo
s osvetlením boli problémy aj pri kultúrnom podujatí spevokolov.
- Pani starostka – bola vypadnutá jedna fáza, práve je tu elektrikár a vykonáva
opravu, podobné menšie opravy boli vykonávané už aj v minulosti
- Odstránenie budovy starej materskej školy – prebiehajú búracie práce, vykonáva
ich firma Lion Group SK, strecha z azbestu bola odstránená bezpečne firmou, ktorá
má na to oprávnenie. Zajtra pokračujú likvidáciou stien. Okná na budove starej
základnej školy budú zakryté, aby do budovy nevleteli holuby, ktoré sídlili na povale
zbúranej budovy.
- Z dôvodu choroby Covid-19 mešká dodanie projektu na výstavbu výťahu v budove
DSS, takisto meškajú aj asfaltérske práce na uliciach Hlavnej a Vásártér, to isté sa
vzťahuje na riešenie kanalizácie – biožumpy na futbalovom ihrisku. Čakáme aj na
dodanie svietidiel k dokončeniu rekonštrukcie verejného osvetlenia.
- V cintoríne pred domom smútku bola položená nová dlažba
- V budove materskej škole na Sídlisku budúcnosti vymieňame interiérové dvere –
21 kusov
- Pri železničnej stanici bolo vybudované nové detské ihrisko, ešte oplotenie okolo
ihriska treba objednať a zmontovať.

XII.

Rôzne
Pripomienky poslancov
- Poslanec L. Somogyi navrhuje:
- aby sa o dvor starej základnej školy bolo postarané ročne 1x-2x, aby nedošlo
k zaburineniu pozemku
- aby chodník k novému detskému ihrisku bol obnovený
- pri rodinnom dome so súp. č. 723 je jedna jama (nechal ju nezakrytú asi
spoločnosť Telekom), bolo by dobré ju zaplniť.
- Starostka – V budúcnosti budeme musieť porozmýšľať aj nad tým, čo bude
s budovou starej základnej školy. Prednedávnom jedna vysokoškoláčka z Nededu
alebo z Vlčian ma oslovila, že hľadá starú budovu, na ktorú by mohla vypracovať
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XIII.

architektonický návrh v rámci svojej záverečnej práce. Ak má štúdiu hotovú, tak ju
poprosím, aby poskytla obci.
Poslanec Ing. J. Zilizi:
- pýtal sa na doterajšie výdavky modernizácie verejného osvetlenia
- informoval sa o ťahaní optického kábla v obci
- pýtal sa na ďalšie umiestnenia odvodňovacích žľabov
Pani starostka – na Sídlisku budúcnosti boli umiestnené na 1. úseku 3 kusy, na 2.
úseku po zákrutu boli umiestnené ďalšie 4 kusy, teraz je v pláne umiestniť ďalšie po
hlavnej cesty na úseku pred rodinnými domami 876 a 877 – tu budú umiestnené 4
kusy pod chodníkom, lebo medzi cestou a chodníkom sú umiestnené inžinierske
siete
- navrhuje, aby na facebookovej stránke obce alebo letákmi boli občania vyzvaní
o lepšiu separáciu odpadov – v cintoríne po sviatku všetkých svätých bolo
nahromadené veľké množstvo odpadu
Pani starostka - v piatok, pred sviatkami boli vyprázdnené všetky kontajnery,
ktoré sú na cintoríne, a keďže sviatky pripadli na víkend a väčšinu hrobov upravili
a ozdobili v sobotu, už v sobotu boli znovu plné kontajnery. Jeden kontajner bol aj
označený a určený iba na zelený odpad, ale ľudia si to nevšimli. Možno pomôže, ak
v budúcnosti tam umiestnime viac kontajnerov.
Poslanec Ing. Zs. Mészáros – tlmočil dotaz obyvateľa – či by nebolo možné zriadiť
ešte jeden zber zeleného odpadu
Starostka obce – zber bol vykonaný podľa harmonogramu, posledný veľký zber sa
uskutočnil po sviatku všetkých svätých, kompostáreň je stále otvorená, obyvatelia
majú možnosť bezplatne vynášať zelený odpad, mimochodom je veľmi vysoká aj
spotreba pohonných hmôt, pracovníci VPS ešte zbierajú konáre po orezaní
elektrikármi.
Tomáš Lelovics – poprosil obecné zastupiteľstvo, aby sa zaoberali s riešením
problému na verejnom priestranstve pri rybníku Telektó medzi Nandrim Bende,
Gabim Kubovičom a Zsoltom Ráczom, na ktorom sa nachádza odpad. Tento stav sa
nepáči ani združeniu ani tamojším obyvateľom, ale zatiaľ sa nepodarilo vyriešiť. Od
roku 2006 sme nevedeli nájsť také riešenie, čo by pomohlo. Občianske združenie by
sa túto parcelu udržiavala aj napriek tomu, že to nemá v nájme, ale kým tam
pretrváva doterajší stav, ktorý vyzerá hrozne, tak sa nedá. Prosí poslancov, aby
v tejto veci podnikli kroky, iné riešenie nevidí, len tento priestor oddeliť, parcelu
oplotiť a umiestniť tam rampu, aby sa tam nedostali tí, ktorí tam robia neporiadok.
Pani starostka – budeme sa s tým zaoberať, a z času na čas sa s tým zaoberá aj
štátna správa – nedávno sme tam boli na nečakanej návšteve ráno o pol ôsmej so
zamestnancami okresného úradu (odbor životného prostredia) na základe podnetu
neznámej osoby, podľa ktorého tam pália káble. Ale pri kontrole nebolo zistené
porušenie zákonov, v kotlíku varili zemiaky pre ošípané. Problém poznáme,
budeme sa tomu venovať. Pomaličky bude možné aj vysporiadanie pozemkov,
majiteľka už nahlásila, že pozemky pod stavbami už majú vo svojom vlastníctve.
Poslanec Ing. Zs. Mészáros dodal: aj doteraz sa s tým zaoberalo zastupiteľstvo aj
komisie a oproti pôvodnému stavu sa výrazne zlepšil stav.

Správa mandátovej komisie (je prílohou zápisnice)
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XIV.

Záver
Starostka poďakovala všetkým prítomným za účasť a ukončila zasadnutie OZ.

Mgr. Ildikó Agócs K ő r ö s i
starostka

Ing. András Baranyay
zástupca starostu

Overovatelia zápisnice:
Roland Somogyi

Ladislav Somogyi

Zapísala: G. Kovácsová
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