Zápisnica zo zasadnutia
zo dňa 10.3.2020
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tešedíkove
dňa 10. 3. 2020
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, na začiatku zasadnutia chýbali: L. Somogyi
Osprav.: A. Lacková, Ing. Zsolt Mészáros
Neosprav.: 0

I.

Otvorenie
Pani starostka po otvorení rokovania obecného zastupiteľstva privítala hlavného
kontrolóra obce, zástupcu starostu, poslancov a ostatných prítomných. Napriek
vzniknutej situácii v súvislosti so šírením koronavírusu starostka považovala za
dôležité, aby sa dnešné zasadnutie uskutočnilo, keďže programovým bodom je aj
schválenie tohtoročného rozpočtu obce.

II.

Schválenie programu
Program zasadnutia bol poslancom zaslaný vo štvrtok minulého týždňa, spolu
s materiálom a pozvánkou na zasadnutie. Starostka navrhuje doplniť programový bod
č. XVI. - žiadosti s dvomi žiadosťami, ktoré obecný úrad obdržal od času zaslania
pozvánky. Jedná sa o žiadosť č. 356/2020 zo dňa 9.3.2020 a žiadosť č. 365/2020
zo dňa 10.3.2020. Doplnený program zasadnutia obecné zastupiteľstvo jednohlasne
schválil.
(hlas.: za: 8 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec)

III.

Voľba návrhovej komisie
Mgr. Zuzana Szarková, Zoltán Szabó
(hlas.: za: 5 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržali sa: 2 poslanci /Mgr. Z. Szarková,
Z. Szabó/)

IV.

Voľba mandátovej komisie
Roland Somogyi, MDDr. Peter Czakó
(hlas.: za: 6 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 1 poslanec /R. Somogyi/)

V.

Určenie overovateľov zápisnice
PhDr. Kristián Czuczor, Judita Jóšvaiová
(hlas.: za: 5 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržali sa: 2 poslanci /PhDr. K. Czuczor, J.
Jóšvaiová/)
Na prosbu žiadateľky, pani Gabriely Karasovej, ktorá je prítomná dnešného
zasadnutia, žiadosť č. 208/2020 o vysporiadanie pozemkov pani starostka navrhuje
prerokovať prednostne - s návrhom poslanci súhlasili. Žiadosť sa týka vysporiadania
novozameraných pozemkov pri rodinnom dome so súp. číslom 19 vedľa pamätníku
bojov v r. 1848/49. Zámer predaja bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa
23. septembra 2019. Geodetom nezamerané parcely (1732/5, 1732/6, 1732/7), ktoré
sa nachádzajú medzi pozemkom žiadateľa a chodníkom, sú v rámci dovolenej
odchýlky pri zameriavaní pozemkov - tieto parcely nebudú súčasťou kúpnopredajnej zmluvy. Žiadateľka o tom predložila aj potvrdenie od geodeta.
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Uznesenie č. 9/OZ/2020
OZ schvaľuje predaj nehnuteľností - pozemkov vo vlastníctve obce:
- novovytvorených parciel registra „C“ 1498/2 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 16 m2, 1498/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2,
1498/4 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2, odčlenených z pôvodnej
parcely CKN č. 1498 – zastavenej plochy o výmere 216 m2,
- novovytvorených parciel 1499/37 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 6
m2, 1499/38 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 m2, 1499/35 - záhrada
o výmere 56 m2, odčlenených z pôvodnej parcely EKN č. 1499/501 – orná
pôda o výmere 1 7828 m2, zameraných Geometrickým plánom č. 2/2011,
nachádzajúcich sa v katastrálnom území obce Tešedíkovo, vo vlastníctve Obce
Tešedíkovo, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8, písm.
e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
žiadateľke: Gabriela Karasová, rod. Kočišová, M.Sch. Trnavského 3606/2E,
841 01 Bratislava za kúpnu cenu 10,- eur/m2. Dôvodom osobitného zreteľa je
vysporiadanie priľahlých pozemkov pri rodinnom dome so súpisným číslom 19
vo vlastníctve žiadateľky.
OZ schvaľuje kúpu novovytvoreného pozemku s parc. č. 1499/36 - zastavané
plochy a nádvoria o výmere 2 m2, odčleneného z pôvodnej parcely CKN č.
1499/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 922 m2, zameraného
Geometrickým plánom č. 2/2011, nachádzajúci sa v katastrálnom území obce
Tešedíkovo, vo vlastníctve Gabriely Karasovej, rod. Kočišovej, M.Sch.
Trnavského 3606/2E, 841 01 Bratislava do vlastníctva Obce Tešedíkovo za
kúpnu cenu 10,- eur/m2.
Hlas.: za: 8 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec
VI.

Kontrola plnenia uznesení predchádzajúceho zasadnutia OZ (príloha č. 1)
Pán hlavný kontrolór predniesol svoju správu o kontrole plnení uznesení.
Uznesenie č. 10/OZ/2020
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 15. zasadnutia OZ v
Tešedíkove konaného dňa 14.1.2020 .
Hlas.: za: 8 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanci

VII.

Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2020.
(príloha č. 2)
Plán kontrolnej činnosti bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej
stránke obce po dobu 15 dní.
Uznesenie č. 11/OZ/2020
OZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Tešedíkovo na
I. polrok 2020.
Hlas.: za: 8 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanci

VIII.

Návrh na schválenie čerpania rozpočtu Obce Tešedíkovo za rok 2019. (príloha č. 3 )
Čerpanie rozpočtu obce za rok 2019 bolo prerokované finančnou komisia, ktorá
navrhuje obecnému zastupiteľstvu čerpanie rozpočtu schváliť.
Uznesenie č. 12/OZ/2020
OZ schvaľuje čerpanie rozpočtu Obce Tešedíkovo za rok 2019 bez výhrad.
Hlas.: za: 8 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržali sa: 0 poslanec
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IX.

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu Obce
Tešedíkovo na roky 2021-22 a k návrhu rozpočtu Obce Tešedíkovo na rok 2020.
(príloha č. 4)
Pán hlavný kontrolór obce zhrnul svoje odborné stanovisko, ktoré bolo doručené aj
poslancom. Návrh rozpočtu bol zverejnený na internetovej stránke obce dňa
20. februára 2020. Predložený návrh rozpočtu rešpektuje základné ustanovenia
zákonov o rozpočtových pravidlách, ako aj metodické usmernenia. Návrh rozpočtu je
vyrovnaný. Pán hlavný kontrolór navrhuje schváliť predložený návrh rozpočtu ako aj
viacročného rozpočtu a schválený rozpočet zverejniť na internetovej stránke obce.
Uznesenie č. 13/OZ/2020
OZ berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu
viacročného rozpočtu Obce Tešedíkovo na roky 2021-2022 a k návrhu
rozpočtu Obce Tešedíkovo na rok 2020.
Hlas.: za: 8 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec

X.

Schválenie rozpočtu a programového rozpočtu Obce Tešedíkovo na rok 2020, a
schválenie informatívneho rozpočtu obce na roky 2021-2022 (príloha č. 5)
Pani starostka informovala prítomných o tom, že návrh rozpočtu bol prerokovaný
finančnou komisiou a bol zverejnený na internetovej stránke obce, žiadne
pripomienky zo strany obyvateľov nedošli. Starostka odovzdala slovo predsedovi
finančnej komisie, aby v krátkosti zhrnul zostavenie rozpočtu obce.
Ing. J. Zilizi skonštatoval, že finančná komisia aj dvakrát prerokovala návrh rozpočtu,
na zasadnutí boli prítomní aj všetci poslanci. Pán predseda potom prešiel všetkými
položkami s krátkym komentárom týkajúcich sa bežných príjmov a výdavkov ako aj
kapitálových príjmov a výdavkov.
Rozpočet obce je vyrovnaný, na strane príjmov v sume 3 282 027,- eur, na strane
výdavkov celkom v sume 3 282 027,- eur.
Starostka poďakovala pánovi predsedovi za informovanie prítomných o jednotlivých
položkách rozpočtu obce, a opýtala sa, či má niekto z poslancov pozmeňujúci návrh.
Poslankyňa Mgr. Z. Szarková - mala pozmeňovací návrh k návrhu rozpočtu, ktorý
poslankyňa odovzdala aj v listinnej forme pani starostke. Pozmeňujúci návrh je
prílohou č. 6 tejto zápisnice. Jej pozmeňujúci návrh sa týka sumy v časti bežných
výdavkov, a to nasledovných položiek:
1.
program 633016(41) - reprezentačné - poslankyňa navrhuje namiesto sumy
8 000,- eur sumu vo výške 7 000,- eur (v porovnaní s predchádzajúcimi
obdobiami považuje túto sumu za vysokú),
2.
program 637002(41) - kultúrne podujatia - poslankyňa navrhuje namiesto
sumy 21 000,- eur sumu vo výške 17 000,- eur (vzhľadom na skutočnosť
získania grantu na organizovanie obecných osláv považuje túto sumu na
privysokú, a podľa nej celková suma vo výške 50 000,- eur na kultúrne
podujatia je neadekvátna),
3.
program 642002(41) - dotácie - poslankyňa navrhuje namiesto sumy 20 000,eur sumu vo výške 25 000,- eur (vzhľadom na výšku súm požadovaných dotácií
v minulom období navrhuje zvýšiť sumu dotácií, aby bolo možné vyhovieť
všetkým žiadostiam).
Týmito zmenami by sa celková suma výdavkov nezmenila, podľa slov pani poslankyne
je to len kozmetická zmena.
3

Zápisnica zo zasadnutia
zo dňa 10.3.2020
Pani starostka reagovala na pozmeňujúci návrh:
- reprezentačné - suma reprezentačného v roku 2019 činila 5160,- eur - vlaňajší rok
bol prvým rokom novozvolenej samosprávy, v ktorom sme sa snažili prehliadnuť
chod obecného úradu a samosprávy. Starostka zdôraznila, že táto suma
neobsahovala výdavok ani jedného reprezentačného predmetu. Tričká, tašky, perá a
pod. reprezentačné predmety, -ktoré sme mali k dispozícii boli zakúpené ešte
predchádzajúcim vedením obce - sa nám už minuli. Naši futbalisti alebo dobrovoľní
hasiči pri reprezentácií obce si zaslúžia ročne aspoň jedno tričko s logom obce. Pani
starostka sumu 8000,- eur na reprezentačné výdavky považuje za korektnú.
- kultúrne podujatia - z celkových 50 000,- eur sú očakávané príjmy vo výške 32 000,eur (25 000 - dotácia, 2 000 - sponzorské, 2 000 - dotácia z NSK, 3 000 - vstupné). V
roku 2019 tieto sumy boli na úrovni: 34 000 - výdavky na kultúru a 5400 - príjmy v
oblasti kultúry, to znamená, že vlani sme použili 28 500,- eur na kultúru z vlastných
zdrojov. Podľa návrhu rozpočtu v roku 2020 plánujeme vynakladať na kultúru 18 000
eur, čo je 10 000 eurové sporenie oproti vlaňajšku.
- dotácie - suma plánovaných dotácií je 20 000 eur, oproti vlaňajšku je zvýšená
o 13 000 eur (suma poskytnutých dotácií v roku 2019 bola vo výške 7 000,- eur),
zmena nastala vo financovaní prác OZ Telektó tým, že suma dotácií v návrhu rozpočtu
obce v roku 2020 obsahuje aj sumu na prevádzkovanie OZ Telektó, ktorá doteraz
bola zaradená do položky služieb obce. Podľa pozmeňujúceho návrhu pani
poslankyne by zvýšenie oproti predchádzajúcemu roku bolo vo výške 18 000 eur,
ktoré pani starostka považuje za drastické zvýšenie.
Podľa názoru pani starostky návrh rozpočtu bol zostavený korektne.
Pani starostka otvorila rozpravu:
- poslanec MDDr. P. Czakó - v súčasnej situácii treba počítať aj tým, že niektoré
kultúrne podujatia možno sa ani neuskutočnia
- starostka - najbližšie kultúrne podujatie je plánované na 26. apríla, podľa dohody
s poskytovateľom programu sa k otázke preloženia termínu vrátime začiatkom
apríla.
- poslankyňa Mgr. Z. Szarková - namietala neposkytnutie informácií zo strany
kultúrnej komisie o ich zasadnutiach a konkrétne o výške výdavkov týkajúce sa
kultúrneho podujatia (Szécsi) koncom februára.
- starostka - poslanci pravidelne sú informovaní o všetkých výdavkoch v zmysle
uznesenia, podľa ktorého obecný úrad im na konci každého mesiaca posiela
čerpanie rozpočtu - ďalšiu správu dostanú po uplynutí provizória, t.j. po schválení
rozpočtu obce, koncom nasledujúceho mesiaca
- Ing. A. Baranyay, zástupca starostu - vyjadril svoj súhlas s predkladaným návrhom
rozpočtu, a čo sa týka kultúry, nesúhlasí so znížením položky, lebo zo strany
obyvateľov je vysoká požiadavka na organizovanie kultúrnych podujatí
- k reprezentačným výdavkom - poslanec R. Somogyi - nesúhlasí so znížením o 1000,eur, - poslankyňa Mgr. Z. Szarková - keď mestu Nitra stačí na reprezentačné 12 000,eur, tak obci Tešedíkovo by mal byť postačujúcich 7 000 eur.
- starostka - nepoznáme celý rozpočet mesta Nitry - možno podobné výdavky majú
zaradené pod inou položkou - takým spôsobom sa nedá porovnať rozpočty
jednotlivých obcí a miest.
Pani starostka dala hlasovať za každý pozmeňujúci návrh, ktoré predložila pani
poslankyňa Mgr. Z. Szarková:
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1. - reprezentačné - sumu 8 000,- eur znížiť na 7 000,- eur
hlasovanie: za: 2 poslanci (Mgr. Z. Szarková, PhDr. K. Czuczor), proti: 4 poslanci
(Ing. A. Baranyay, R. Somogyi, Z. Szabó, J. Jóšvaiová), zdržali sa: 2 poslanci (MDDr.
P. Czakó, Ing. J. Zilizi)
Pozmeňujúci návrh č. 1 nebol schválený.
2. - kultúrne podujatia - sumu 21 000,- eur znížiť na 17 000,- eur
hlasovanie: za: 2 poslanci (Mgr. Z. Szarková, PhDr. K. Czuczor), proti: 5 poslanci
(Ing. A. Baranyay, R. Somogyi, Z. Szabó, J. Jóšvaiová, MDDr. P. Czakó), zdržal sa: 1
poslanec (Ing. J. Zilizi)
Pozmeňujúci návrh č. 2 nebol schválený.
3. - dotácie - sumu 20 000,- zvýšiť na 25 000,- eur
hlasovanie: za: 3 poslanci (Mgr. Z. Szarková, PhDr. K. Czuczor, MDDr. P. Czakó)
proti: 4 poslanci (Ing. A. Baranyay, R. Somogyi, Z. Szabó, J. Jóšvaiová), zdržal sa: 1
poslanec (Ing. J. Zilizi)
Pozmeňujúci návrh č. 3. nebol schválený.
Poslanci pristúpili k schváleniu rozpočtu obce na roky 2020-2022.
Uznesenie č. 14/OZ/2020
OZ schvaľuje rozpočet Obce Tešedíkovo na rok 2020 a programový rozpočet
Obce Tešedíkovo podľa predložených príloh. OZ ukladá obecnému úradu v
súlade s ustanovením § 9 ods. 2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy, schválený viacročný rozpočet doplniť o údaje podľa
osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej
zodpovednosti a v súlade s ustanovením č l. 9 ods. 1 ústavného zákona o
rozpočtovej zodpovednosti do 30 dní od schválenia takto upravený rozpočet
zverejniť na úradnej tabuli a webovom sídle obce.
OZ berie na vedomie informatívny rozpočet obce na roky 2021-2022 podľa
priloženej prílohy.
Hlas.: za: 7 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 1 poslankyňa (Mgr. Z.
Szarková)
XI.

Návrh VZN č. 1/2020 Obce Tešedíkovo o určení výšky finančných prostriedkov na
mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka v školskom zariadení
Návrh VZN reguluje financovanie jednotlivých školských zariadení (Školská jedáleň pri
ZŠ s vjm - Alapiskola, Školský klub pri ZŠ s vjm - Alapiskola, Školský klub pri ZŠ
Tešedíkovo, MŠ Tešedíkovo, MŠ s vjm - Óvoda, T-325 a MŠ s vjm- Óvoda, T-153),
ktoré sú prevádzkované Obcou Tešedíkovo - a to: ako je stanovená výška a účel
finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku, podrobnosti financovania, vyúčtovanie
finančných prostriedkov a pod. Návrh VZN pripravil odbor školstva obecného
úradu, pôsobiaci pri finančnom oddelení obecného úradu.
Materiál bol rozposlaný poslancom.
Uznesenie č. 15/OZ/2020
OZ schvaľuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Tešedíkovo č.
1/2020 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa
materskej školy a žiaka v školskom zariadení OZ ukladá obecnému úradu
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zverejniť návrh VZN na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce po dobu
15 dní.
Hlas.: za: 8 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec
XII.

Vyhodnotenie Obchodnej verejnej súťaže na predaj rodinného domu č. 1087
Obec Tešedíkovo v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení a
podľa § 9a ods. 1 písm. a/ a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom
znení v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Tešedíkove č. 97/OZ/20 19 zo
dňa 9.7.2019 a 6/OZ/2020 zo dňa 14.1.2020 vyhlásilo verejnú obchodnú súťaž na
podávanie najvhodnejšej ponuky na kúpu rodinného domu s príslušnými pozemkami,
ktorou Obec Tešedíkovo ponúkala na predaj:
pozemky: parcela č. 1744/36 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 561 m2,
parcela č. 1744/72 - záhrada o výmere 640 m2.
stavby: rodinný dom so súp. číslom 1087 na parcele č. 1744/36, zapísaných na LV
č. 2041
Súťaž bola publikovaná v 2/2020 čísle mesačníku Terra, na úradnej tabuli a na
internetovej stránke obce.
Posúdenie predložených návrhov vykonali členovia Obecného zastupiteľstva
v zložení: Ing. András Baranyay, MDDr. Peter Czakó, PhDr. Kristián Czuczor, Judita
Jóšvaiová, Roland Somogyi, Zoltán Szabó, Mgr. Zuzana Szarková, Ing. Július Zilizi,
Mgr. Ildikó Agócs Kőrösi – starostka obce.
Členovia OZ zasadli k vyhodnoteniu podaných návrhov dňa 10.3.2020 o 19.00 hodine,
oboznámili sa s pravidlami obchodnej verejnej súťaže podľa §281 až 288 Obchodného
zákonníka, so súťažnými podmienkami a dohodli si postup a spôsob posudzovania
a vyhodnotenia.
2. Účastníci súťaže
Do termínu ukončenia predkladania návrhov súťaže, t.j. do 10.2.2020 do 15.00 hod.
boli v zmysle vyhlásených podmienok verejnej obchodnej súťaže doručené na Obecný
úrad dve obálky:
1. obálka - ev. č. 199/2020, doručená dňa 6.2.2020 o 10.00 hodine
Gabriel Mészáros, č. 708, 925 82 Tešedíkovo
2. obálka - ev. č. 220/2020, doručená dňa 10.2.2020 o 13.20 hodine
Judita Bíró, Vlčanská 2, 927 01 Šaľa

-

3. Postup posudzovania návrhov
Predložené návrhy boli posudzované z nasledovných hľadísk:
dodržanie lehoty na predkladanie návrhov
dodržanie vyhlásených súťažných podmienok
výberom najvhodnejšieho návrhu z hľadiska ceny
4. Dodržanie lehoty na predkladanie návrhov
Komisia konštatuje, že všetky návrhy boli doručené do stanovenej lehoty.
5. Dodržanie vyhlásených podmienok v obsahu predloženého návrhu
Komisia konštatuje, že predložené návrhy vo všetkých prípadoch zodpovedajú
vyhláseným súťažným podmienkam.
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6. Návrhy zahrnuté do súťaže
Na základe výsledkov vyhodnotenia podľa bodu 4. a 5. komisia konštatuje, že podľa
§284 ods. 1 a 2. Obchodného zákonníka je prípustné do súťaže zahrnúť návrhy
všetkých súťažiacich .
7. Výber najvhodnejšieho návrhu z hľadiska výhodnosti
Komisia vyhodnotila súťažné návrhy v rozsahu ponúkaných podmienok.
V zmysle vyhlásených podmienok obchodnej verejnej súťaže kritériom hodnotenia
cenových ponúk bola minimálna výška kúpnej ceny: 29 000,- eur.
Doručené ponuky:
navrhovateľ s poradovým číslom 1:
Gabriel Mészáros, č. 708, 925 82 Tešedíkovo
cenový návrh: 29 500,- eur
navrhovateľ s poradovým číslom 2:
Judita Bíró, Vlčanská 2, 927 01 Šaľa
cenový návrh: 29 500,- eur
Po výmene názorov sa členovia OZ k návrhu vyjadrili. Z vyjadrení vyplynul
nasledovný záver:
Nakoľko sa nastala situácia, že obe navrhnuté ceny boli rovnaké, v zmysle bodu 6)
článku III. vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže sa pristúpilo k žrebovaniu. Dvaja
členovia OZ pred samotným žrebovaním skontrolovali mená uchádzačov na
papieroch. O úspešnom uchádzačovi rozhodlo žrebovanie z krabice. Žrebovanie
prebehlo úspešne, v súlade s podmienkami obchodnej verejnej súťaže úspešnou
navrhovateľkou na kúpu nehnuteľnosti - rodinného domu so súp. č. 1087 s
príslušnými pozemkami sa stala Judita Bíró, bytom Vlčanská 2, 927 01 Šaľa,
ktorá predložila svoj cenový návrh v sume 29 500,- eur.
Uznesenie č. 16/OZ/2020
OZ v zmysle §9a, ods. 1 písmeno a) a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v platnom znení schvaľuje výsledok vyhodnotenia obchodnej verejnej
súťaže, vyhlásenej Obcou Tešedíkovo dňa 15.1.2020 a schvaľuje uzatvorenie
kúpnej zmluvy s úspešnou uchádzačkou - kupujúcou v rámci predmetnej
obchodnej verejnej súťaže, Juditou Bíró, rod. Darázsovou, bytom Šaľa,
Vlčanská 2 na prevod nehnuteľností vo vlastníctve Obce Tešedíkovo v
katastrálnom území Tešedíkovo: pozemky registra CKN, parcela č. 1744/36 zastavané plochy a nádvoria o výmere 561 m2, parcela č. 1744/72 - záhrada o
výmere 640 m2, stavba: rodinný dom so súpisným číslom 1087 na parcele č.
1744/36, zapísaných na LV č. 2041 za kúpnu cenu 29 500,- eur.
Hlas.: za: 7 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 1 poslanec (Ing. A.
Baranyay)
XII.

Predloženie návrhu Zmluvy o vykonávaní úloh obecnej polície na území obce
Tešedíkovo (príloha č. 7)
Poslancom bol zaslaný návrh zmluvy predkladaný Obcou Diakovce na riešenie
pôsobenia obecnej polície na území obce Tešedíkovo. V minulosti už boli predkladané
rôzne varianty na spoluprácu. Podľa súčasného návrhu Obecná polícia Diakovce pri
každom vykonávaní služby (t.j. mesačne 22-23 krát) by vykonali hliadku v obci
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Tešedíkovo na miestach určených Obcou Tešedíkovo v rozsahu kompetencií:
zabezpečenia poriadku, dbať o ochranu životného prostredia, čistoty, poriadku v
uliciach obce, kontrolné akcie zamerané na podávanie alkoholu mladistvým v
pohostinstvách, vykonávať VZN a uznesenia OZ, pokutovania, pričom výnos z pokút
uložených príslušníkmi ObP Diakovce na území Tešedíkova by boli príjmom obce
Tešedíkovo. Za všetky tieto služby by nám účtovali mesačný paušál vo výške 1500,eur. Zmluva by bola uzatvorená na polročnú skúšobnú dobu, uzatvorenie zmluvy je
podmienené schválením OZ oboch strán. OZ v Diakovciach už schválilo znenie
zmluvy. V zmluve je potrebné určiť aj výpovednú lehotu. O každej obchádzkovej
činnosti na našom území ObP Diakovce bude povinná viesť samostatnú evidenciu a
zaslať správu.
Po zhrnutí obsahu zmluvy pani starostka otvorila rozpravu:
- poslankyňa Mgr. Z. Szarková - vykonávanie hliadok bude súčasťou ich úloh podľa
zmluvy - aj denne viackrát?
- starostka - podľa návrhu denne jeden krát – možno viackrát len v prípade
mimoriadnej udalosti, ktorú nevedia riešiť bez osobnej prítomnosti - zatiaľ na ich
náklady, lebo zmluva o takých prípadoch nehovorí. Podľa dohody s pani starostkou
obce Diakovce harmonogram hliadok bude nám k dispozícii vopred s tým, že hliadky
budú vykonané na nami určených miestach, vždy v inom čase.
- pán hlavný kontrolór, Štefan Bencze, -ktorý bol prítomný zasadnutia OZ Diakovce pri
schválení návrhu zmluvy dodal-, že postoj obecného zastupiteľstva k návrhu bol veľmi
pozitívny
- poslanec Ing. Zs. Mészáros:
- informoval sa, či bude potrebné zabezpečiť obecným policajtom nejaký priestor pre
administratívne účely - starostka odpovedala: nie.
- že pri objednávaní pokutových blokov odporúča si objednať dva tipy: 1. blok na
pokutu - klasický, 2. blok na pokutu nezaplatenú na mieste
- upozornil na povinnosť obce zaslať oznámenie o začatí výkonu hliadkovej služby
obecnej polície Ministerstvu vnútra, na Prezídium PZ SR - takisto aj po uplynutí
platnosti zmluvy.
Poslanec R. Somogyi vyslovil svoj súhlas s uzavretím zmluvy - návrh považuje za
korektný.
Poslanci sa zhodli na termíne začatia platnosti zmluvy (od 1. apríla), aj na výpovednej
dobe (1 mesiac) a všetci súhlasia s uzavretím zmluvy.
Uznesenie č. 17/OZ/2020
OZ schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o vykonávaní úloh obecnej polície na území
obce Tešedíkovo s Obcou Diakovce na dobu šesť mesiacov, s výpovednou
lehotou 1 mesiac, za paušálnu mesačnú odmenu vo výške 1500,- eur, s
účinnosťou zmluvy od 1.4.2020.
Hlas.: za: 8 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanci
XIV.

Delegovanie člena do Rady školy pri MŠ s vjm - Óvoda Tešedíkovo 153 - Pered
Od septembra 2019 funguje nová materská škola s vjm v budove Spoločenského
centra - po otvorení nová MŠ patrila pod riaditeľstvo MŠ s vjm - Óvoda Tešedíkovo
325. Počnúc 1. februárom deti navštevujúce novú materskú školu v informačnom
systéme školstva boli preradené pod nové zariadenie. Ďalším krokom je zriadenie
rady školy pri novej materskej škole - k tomu je potrebné delegovať členov, čo sa zo
strany pedagógov a rodičov už prebehlo.
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Pani starostka navrhuje takého poslanca, ktorý zatiaľ nie je členom ani jednej - OZ
navrhuje delegovať pána zástupcu starostu, Ing. A. Baranyayho.
Uznesenie č. 18/OZ/2020
OZ v Tešedíkove deleguje do Rady školy pri Materskej škole s vyučovacím
jazykom maďarským - Óvoda, Tešedíkovo 153 - Pered z radov poslancov Ing.
Andrása Baranyayho.
Hlas.: za: 7 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 1 poslanec (Ing. A.
Baranyay)
XVI.

Žiadosti
- List č. 275/2020 - výpoveď zmluvy o poskytovaní pohrebných služieb - TAMARIA
s.r.o. - starostka informovala poslancov, že písomná výpoveď zmluvy o poskytovaní
pohrebných služieb a prevádzkovaní pohrebiska zo dňa 1.1.2017 dnes bola slovne
odvolaná, dotyčná spoločnosť ju doručí aj písomne.
- Žiadosť č. 287/2020 o odpredaj pozemku - Ondrej Darázs, Tešedíkovo č. 256 žiadateľ má záujem odkúpiť parcely č. 1281/1 a 1280/1 za účelom zavedenia
kanalizácie do svojho domu. nakoľko v súvislosti tejto žiadosti sa vyskytlo viac otázok
(napr. identifikácia parciel, žiadateľov z dôvodu nesúladu medzi žiadosťou a LV, aký
je stav podľa skutočnosti a pod.), starostka ju navrhuje riešiť stavebnou komisiou,
čím poslanci plne súhlasili.
Uznesenie č. 19/OZ/2020
OZ ukladá stavebnej komisii riešiť žiadosť č. 287/2020 zo dňa 24.2.2020.
Hlas.: za: 8 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec
- Žiadosť č. 322/2020 o vysporiadanie pozemku vo vlastníctve obce - Vojtech
Kelemen a Anna Kelemenová, bytom Tešedíkovo č. 564 - žiadatelia majú záujem
odkúpiť parcelu č. 1115/41 - ktorú už roky používajú ako predzáhradku pred ich
rodinným domom.
Uznesenie č. 20/OZ/2020
OZ schvaľuje zámer predaja pozemku: parcely registra „C“ 1115/41 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 66 m2, nachádzajúci sa v katastrálnom
území obce Tešedíkovo, vo vlastníctve Obce Tešedíkovo, z dôvodu hodného
osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov žiadateľom: Vojech Kelemen a
manželka Anna Kelemenová, obaja bytom Tešedíkovo č. 564. Dôvodom
osobitného zreteľa je vysporiadanie pozemku. OZ ukladá obecnému úradu
zverejniť zámer predaja na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce
po dobu 15 dní.
Hlas.: za: 8 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec
Starostka informovala poslancov, že vedľa predmetného pozemku je ešte jedna
obecná parcela, ktorú susedia užívajú - navrhuje vyzvať užívateľov, aby ju odkúpili od
obce.
- Žiadosť č. 356/2020 o prehodnotení uznesenia č. 118/OZ/2019 zo dňa 10.9.2020 Attila Horváth, Tešedíkovo č. 1434 - menovaný nesúhlasí so schválenou kúpnou
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cenou vo výške 25,- eur za záhradu s parc. č. 829/4, žiadateľ navrhuje kúpnu cenu
20,- eur/m2.
Žiadateľ apeluje na rozhovor s poslancami, podľa ktorých nečakal navýšenie ceny rozdiel je vo výške 2235,- eur. Jedná sa o záhradu, ku ktorej nevedie žiadna
prístupová cesta. Medzi pozemkom žiadateľa a predmetnou záhradou sa nachádza
malý pozemok, ktorého spoluvlastníkom je aj žiadateľ. Obec nemá prístup k tomuto
pozemku.
(došiel poslanec L. Somogyi)
Starostka dala poslancom hlasovať za návrh pána Horvátha prehodnotiť vlaňajšie
uznesenie OZ.
Uznesenie č. 21/OZ/2020
OZ zamieta žiadosť č. 356/2020 Attilu Horvátha, bytom Tešedíkovo č. 1434 o
prehodnotenie uznesenia č. 118/OZ/2019 zo dňa 10.9.2019.
Hlas.: za: 9 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec
- Žiadosť č. 365/2020 o poskytnutie peňažného príspevku - Viktor Barczi,
Tešedíkovo č. 1374 - žiadateľ žiada finančný príspevok pre svojho syna Benjamína na
prípravu na Majstrovstvá Európy juniorov v plutvovom plávaní, ktoré sa uskutočnia v
júli 2020 v Taliansku. Peniaze by boli použité na úhradu cestovných a ubytovacích
nákladov - výšku žiadanej sumy neuviedol.
Poslanci navrhujú poskytnutie peňažnej pomoci vo výške 300,- a podobne, ako vlani
pri poskytnutí peňažného príspevku pre bežca p. Barcziho, zverejnenie úryvku o
športovom podujatí a rozhovoru so žiadateľom v obecných novinách.
Uznesenie č. 22/OZ/2020
OZ schvaľuje poskytnutie finančného príspevku vo výške 300,- eur žiadateľovi
Viktorovi Barczimu, bytom Tešedíkovo č. 1372 na úhradu cestovných a
ubytovacích nákladov svojho syna Benjamína Barcziho počas účasti na
Majstrovstvách Európy juniorov v plutvovom plávaní, ktoré sa uskutočnia v
termíne 26.7. - 01.08.2020 v meste Lignano Sabbiadoro (ITA).
Hlas.: za: 9 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec
XVII.

Informácie starostky obce
- starostka v krátkosti oboznámila poslancov s výsledkom volieb do NR SR, ktoré sa
konali 29.2.2020 (príloha č. 9)
- od predchádzajúceho zasadnutia obec podala dve žiadosti o dotáciu: 1. Interreg
(oblasť kultúry) - na kultúrne podujatie "Folklórny festival " - 25 000,- eur (projekt bol
bol vypracovaný a podaný na náklady projekčnej kancelárie, z dôvodu
administratívnej chyby pri vlaňajšom projektu), hlavným žiadateľom je Obec
Tešedíkovo, partnerskou obcou projektu je obec Kunsziget (HU)
2. Interreg (rozvoj nehnuteľností v oblasti kultúry) - na rekonštrukciu obradnej siene v
sume 25 000,- eur. Pri tomto projekte hlavným účastníkom je obec Kunsziget v
Maďarsku, a Obec Tešedíkovo je partnerom.
- úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v roku 2019 v obci Tešedíkovo je 49,78% čím sa obci zvýši výška poplatku za uloženie odpadu zo 7,- na 12,- eur.
- koronavírus - v zmysle zákona č. 387/2001 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách
mimo času vojny a vojnového stavu v obci je zriadený krízový štáb, ktorých členov
určil starosta (ešte v roku 2018 - členmi ostali členovia KŠ z predchádzajúcich
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období ); Krízový štáb obce Tešedíkovo zasadol 9.3.2020, na zasadnutí sa zúčastnili aj
riaditeľky MŠ a ZŠ. Starostka informovala poslancov o prijatých opatreniach krízového
štábu - plánované kultúrne podujatia podľa nariadenia ústredného krízového štábu sú
zrušené (15. marec, klub dôchodcov - MDŽ, výročná členská schôdza MO SČK), na
základnej škole s vjs je 20%-ná chorobnosť (vyučovanie prebieha v skrátenom
režime), zatiaľ školy nezavrieme, ďalej budeme sledovať situáciu a prijaté opatrenia.
Obcou prijaté opatrenia sú prílohou č. 9 tejto zápisnice.
- kontaktoval ma Viliam Mezei, ktorého dcéra Betty je jazdkyňou na koni, ktorá by
mala záujem zúčastniť sa na jazdeckých pretekoch "Felvidéki vágta". Na týchto
pretekoch jazdcov môže štartovať iba obec, preto nás V. Mezei prosí, aby sme ich
túto žiadosť prerokovali a prosí o našu podporu. Termín konania týchto pretekov
bude 20. júna 2020, výška štartovného je 300,- eur.
Uznesenie č. 23/OZ/2020
OZ schvaľuje nomináciu jazdkyne Betty Mezeiovej, bytom Tešedíkovo č. 412
pod záštitou Obce Tešedíkovo na jazdecké podujatie "Felvidéki Vágta" v roku
2020 a zaplatiť štartovné v sume 300,- eur.
Hlas.: za: 9 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec

Pripomienky poslancov
- poslankyňa J. Jóšvaiová referovala o zasadnutí kultúrnej komisie, ktorá sa konala
28.1.2020 - vymenovala všetky plánované spoločenské akcie a podrobný plánovaný
program obecných osláv (zápisnica zo zasadnutia je prílohou č. 10 tejto zápisnice)
- poslanec MDDr. P. Czakó - na tému koronavírus: - uznal by za vhodné, keby na
zasadnutí krízového štábu sa zúčastnil aspoň jeden lekár, ďalej poučil poslancov o
spôsobe šírenia koronavírusu, o reakciách a kolabujúcom systéme štátu, o povinnej
karanténe osôb s cestovateľskou anamnézou, atď. Lekári Slovenska sa chystajú
napísať otvorený list Vláde SR a ministerstvu v tejto veci.
Poslanec považuje za chybné rozhodnutie, že krízový štáb nenariadil uzatváranie
školských zariadení na území obce - deti sú nositeľmi ochorenia a musíme si
uvedomiť riziká nakazenia staršej generácie. Zdôraznil, že v prípade zatvorenia škôl
upozornime rodičov, aby detí nenechávali u starých rodičov, lebo tým by ich vystavili
veľkému riziku. Pán poslanec sa spýtal starostky, či obec už kontaktovali ohľadom
počtu obyvateľov, počtu osôb v karanténe, ohľadom zabezpečenia stravy pre ľudí v
karanténe, či boli obci poskytnuté pokyny v tejto situácii, atď.
Starostka - žiadne poučenie v tejto veci sme neobdržali, p. Pellegrini a p. Mikas vo
svojich vystúpeniach v televízii sa vyjadrili tak, že nakupovanie pre osoby v karanténe
a ich zásobovanie bude prebiehať prostredníctvom ich príbuzných a známych.
Poslanec MDDr. P. Czakó dodal, že si treba uvedomiť, že stojíme pred
nebezpečenstvom, ktoré môže trvať aj mesiace, preto navrhuje, aby pri
skomplikovaní situácie bol zostavený nový krízový štáb.
Poslankyňa Mgr. Z. Szarková - obec má informácie o tých osôb, ktoré majú byť v
povinnej karanténe?
Pani starostka - obec ako taká, z hľadiska verejného zdravotníctva nemá ani priame
ani prenesené kompetencie, nemá ani povinnosť takú evidenciu viesť. Osoby, ktoré
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prídu domov zo zahraničia z rizikových krajín, karanténu majú nahlásiť svojmu
všeobecnému lekárovi. Je to na ministerstve, ako riešia zber týchto údajov od
všeobecných lekárov. Obec má zriadený svoj krízový štáb len v oblasti civilnej obrany.
Ohľadom zatvárania škôl - budeme sa riadiť pokynmi ÚVZ a RÚVZ Nitra, dne poobede
mailom sme dostali také usmernenie, aby sme naďalej zabezpečili povinnú školskú
dochádzku pre žiakov a obmedzili plošné zatváranie škôl.
V prípade zhoršenia situácie na zasadnutie krízového štábu privolám miestneho
detského lekára a všeobecného lekára.
Poslanec Ing. J. Zilizi - sa opýtal, či už bola oslovená vodárenská spoločnosť ohľadom
riešenia situácie v Sídlisku budúcnosť?
starostka - zatiaľ nie
XVIII. Záver
Na záver rokovania pani starostka poďakovala prítomným za aktívnu účasť
a každému popriala veľa zdravia.

Mgr. Ildikó Agócs K ő r ö s i
starostka

Overovatelia zápisnice:

Ing. András Baranyay
zástupca starostu

PhDr. Kristián Czuczor

Judita Jóšvaiová

Zapísala: G. Kovácsová
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