Zápisnica zo zasadnutia
zo dňa 29.12.2020
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tešedíkove dňa 29. 12. 2020
formou videokonferencie ZOOM
Prítomní: poslanci: PhDr. K. Czuczor, A. Baroš Lacková, J. Jóšvaiová, Ing. Zs. Mészáros, L. Somogyi, R. Somogyi,
Mgr. Z. Szarková, Ing. J. Zilizi, zamestnanci: K. Győrögová, G. Kovácsová
Osprav.: 3 (MDDr. P. Czakó, Z. Szabó), Ladisav Somogyi – PN, na začiatku chýbal zástupca starostu Ing. A. Baranyay
Neosprav.: Š. Bencze – hlavný kontrolór

I.

Otvorenie
Zasadnutie OZ otvorila a viedla starostka obce, Mgr. Ildikó Agócs Kőrösi. Privítala
prítomných poslancov. Svoju neúčasť ospravedlnili poslanci MDDr. Peter Czakó a Zoltán
Szabó.

II.

Schválenie programu
Poslancom zaslaný a zverejnený program zasadnutia bol jednohlasne schválený. Nikto
nemal pozmeňujúci návrh.
(hlas.: za: 7 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec)

III.

Voľba návrhovej komisie
PhDr. Kristián Czuczor, Ing. Július Zilizi
(hlas.: za: 5 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 2 poslanci /Ing. J. Zilizi, PhDr. K.
Czuczor/)

IV.

Voľba mandátovej komisie
Mgr. Zuzana Szarková, Roland Somogyi
(hlas.: za: 5 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržali sa: 2 poslanci /Mgr. Z. Szarková, Roland
Somogyi/)
(k videokonferenciu sa pripojil aj zástupca starostu, Ing. András Baranyay)

V.

Určenie overovateľov zápisnice
Ing. András Baranyay, Judita Jóšvaiová
(hlas.: za: 7 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 1 poslanec /J. Jóšvaiová/)

VI.

Schválenie Dodatku č. 2/2020 k Rokovaciemu poriadku Obecného zastupiteľstva Obce
Tešedíkovo (príloha č. 1)
V záujme toho, aby bolo možné zákonným spôsobom zrealizovať rokovanie obecného
zastupiteľstva aj prostredníctvom videokonferencie alebo iných prostriedkov komunikačnej
technológie, ktoré umožnila novelizácia zákonov v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR, pod
č. 73/2020 Z.Z., je potrebné zabezpečiť úpravu rokovacieho poriadku obecného
zastupiteľstva, ktorým sa rokovania OZ riadí. Úprava rokovacieho poriadku spočíva v
doplnení samostatnej Piatej časti s názvom „ Rokovanie obecného zastupiteľstva v čase
krízovej situácie“, ktorá upravuje podmienky a postupy pri jednotlivých spôsoboch
zasadnutia obecného zastupiteľstva, a to najmä s dôrazom na úpravu zasadnutia využitím
prostriedkov komunikačnej technológie cez zvolenú aplikáciu.
K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pozmeňujúce návrhy.
1

Zápisnica zo zasadnutia
zo dňa 29.12.2020

Uznesenie č. 120/OZ/2020
OZ schvaľuje Dodatok č. 2/2020 k Rokovaciemu poriadku Obecného zastupiteľstva
Obce Tešedíkovo.
Hlas.: za: 8 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec

VII.

Návrh na úpravu rozpočtu obce Tešedíkovo č. 2/2019 (príloha č. 2)
Návrh úpravy rozpočtu prezentovala poslancom účtovníčka obce, Katarína Győrögová,
ktorá položkovite komentovala navrhovanú úpravu rozpočtu, ktorej návrh je prílohou
tejto zápisnice.
Nakoľko poslanci nemali žiadne námietky, starostka dala hlasovať za schválenie úpravy
rozpočtu Obce Tešedíkovo č. 2/2020.
Uznesenie č. 121/OZ/2020
OZ schvaľuje úpravu rozpočtu Obce Tešedíkovo č. 2/2020 podľa prílohy.
Hlas.: za: 8 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec

VIII.

Rôzne
Pripomienky poslancov
Poslanec L. Somogyi sa opýtal na aktivity VIP baru – na instagrame propaguje
silvestrovskú akciu.
Pani starostka podotkla, že obecný úrad nevydal žiadne povolenie na usporiadanie
silvestrovskej párty – podľa informácie starostky bar bude zatvorený počas Silvestra.
V súvislosti s tým, že bar nedodržal lockdown prebieha policajné vyšetrovanie, ktoré už
postúpili na RÚVZ v Nitre.
Poslankyňa Mgr. Z. Szarková – informovala poslancov, že na majiteľa baru podala
oznámenie príslušnému orgánu policajného zboru za úmyselné narušenie občianskeho
spolunažívania.

IX.

Záver
Pani starostka poďakovala za aktívnu účasť na dnešnej videokonferencii.

Mgr. Ildikó Agócs K ő r ö s i
starostka

Ing. András Baranyay
zástupca starostu
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Overovatelia zápisnice:

Ing. András Baranyay

Judita Jóšvaiová

Zapísala: G. Kovácsová

3

