Zápisnica zo zasadnutia
zo dňa 29.12.2021
Zápisnica
z 31. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tešedíkove
dňa 29. 12. 2021
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Osprav.: Judita Jóšvaiová, Zoltán Szabó, MDDr. Peter Czakó, PhDr. Kristián Czuczor, Ing. András Baranyay
Neosprav.: -

I.

Otvorenie
Rokovanie sa uskutočnilo prostredníctvom videokonferencie aplikácie ZOOM. Pani
starostka skonštatovala, že zasadnutia sú pripojení šiesti poslanci a obecné
zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

II.

Schválenie programu
K predloženému návrhu programu ani pani starostka ani poslanci nemali žiadne
pripomienky. Pani starostka dala hlasovať poslancom za návrh programu zasadnutia
OZ.
(hlas.: za: 6 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec)

III.

Voľba návrhovej komisie
Pani starostka navrhla do návrhovej komisie poslancov: Ing. Július Zilizi, Roland
Somogyi
(hlas.: za: 4 poslanci, proti: 0 poslanec, zdržali sa: 2 poslanci /Ing. J. Zilizi, R.
Somogyi/)

IV.

Voľba mandátovej komisie
Pani starostka navrhla za členov mandátovej komisie poslancov: Ladislav Somogyi,
Anita Baroš Lacková
(hlas.: za: 4 poslanci, proti: 0 poslanec, zdržali sa: 2 poslanci /L. Somogyi, A. Lacková
Barošová/)

V.

Určenie overovateľov zápisnice
Pani starostka navrhla za overovateľov zápisnice zo zasadnutia OZ poslancov: Mgr.
Zuzana Szarková, Ing. Zsolt Mészáros
(hlas.: za: 4 poslanci, proti: 0 poslanec, zdržali sa: 2 poslanci /Mgr. Z. Szarková,
Ing. Zs. Mészáros/)

VI.

Návrh na úpravu rozpočtu Obce Tešedíkovo č. 2/2021
Poslancom bol zaslaný materiál – návrh rozpočtovaného opatrenia Obce Tešedíkovo,
ktorý účtovníčka obce, p. Katarína Győrögová podrobne vysvetlila poslancom.
Poslanci k predloženému návrhu nemali pozmeňujúce návrhy. Úprava rozpočtu bola
jednohlasne schválená.
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Uznesenie č. 61/OZ/2021
OZ v Tešedíkove jednohlasne schvaľuje Rozpočtové opatrenie Obce Tešedíkovo
č. 2/2021 podľa prílohy.
Hlas.: za: 6 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec

VII.

Rôzne
Pani starostka informovala poslancov o dokončení prác na modernizácii verejného
osvetlenia obce. Montáž nových svietidiel je dokončená, okrem šiestich svietidiel sú
namontované všetky svietidlá. Na tých šesť kusov bolo potrebné premontovať úchytky.
Po novom roku bude prekontrolované pouličné osvetlenie v celej obci a na tmavých
miestach budú doplnené svietidlá. Okrem toho nás zhotoviteľ diela upozornil na to, že
na niektorých miestach, napr. v ulici Poštovej bude potrebná aj výmena kabeláže
verejného osvetlenia.
Pripomienky poslancov
Poslankyňa Mgr. Z. Szarková – sa opýtala, či obec organizuje novoročný ohňostroj?
Starostka – vzhľadom na to, že naďalej platí obmedzenie pri vyhádzaní občanov, obec
neorganizuje novoročný ohňostroj.
Poslankyňa Mgr. Z. Szarková:
kontajnery na separovaný zber (tetrapaky, sklo) v obci sú preplnené – navrhuje
častejší odvoz
pri bytových domoch je veľmi veľa odpadu, ďalším problémom je odpad na
verejných priestranstvách obce (pri rybníku Telektó, pri obchode Jednota) – nevie čo
by sa dalo spraviť pre vyriešenie tohto problému (kamerové záznamy, pokuty?) ale je
to nehorázny problém.
Pani starostka – čo sa týka separovaného zberu odpadov – obec je zazmluvnená s OZVkou (organizácia zodpovednosti výrobcov), ktorá financuje zber odpadov. Samotný
zber v našej obci vykonáva firma Komplex formou nádobového a vrecového zberu.
Firma Komplex nám posiela harmonogram odvozu odpadov na nasledujúci rok, ale
keďže celý zber financuje OZV zo svojho rozpočtu, obec nevie meniť harmonogram.
Zvýšením počtu kontajnerov na separovaný zber došlo pred pár rokmi po kolaudácii
bytového domu 182, a pred niekoľkými rokmi nám zvýšili aj počet odvozov kovových
odpadov. V decembri tohto roku z vlastného rozpočtu obci boli vyhotovené
a umiestnené na všetkých zberových bodoch obce tabule, ktorým sú občania
upozornení na to, že priestory sú monitorované kamerovým systémom a za porušenie
zákazu bude uložená peňažná pokuta. V nasledujúcom roku budem navrhovať
rozšírenie kamerového systému v obci, aby na týchto miestach boli umiestnené ďalšie
kamery. Týmto problémom sa musíme zaoberať, očakávam návrhy riešení aj od
poslancov.
Poslanec L. Somogyi – sa opýtal, akým spôsobom by sa dalo odplašiť/odstrániť
holubov z okolia kostola – ako zabrániť neznečisteniu verejného priestranstva holubím
výkalom?
Pani starostka – plánuje poradiť sa s poľovníkmi v tejto veci

VIII.

Správa mandátovej komisie (je prílohou zápisnice)
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IX.

Záver
Pani starostka obce poďakovala poslancov za účasť na videokonferencii, popriala
príjemné sviatky, veselého Silvestra a ukončila zasadnutie OZ.

Mgr. Ildikó Agócs K ő r ö s i
starostka

Ing. András Baranyay
zástupca starostu

Overovatelia zápisnice:

Mgr. Zuzana Szarková

Ing. Zsolt Mészáros

Zapísala: G. Kovácsová
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