Zápisnica zo zasadnutia
zo dňa 9.6.2020
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tešedíkove
dňa 9. 6. 2020
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, na začiatku chýbali: L. Somogyi, MDDr. P. Czakó, J. Jóšvaiová
Osprav.: 0
Neosprav.: 0

I.

Otvorenie
Pani starostka, Mgr. Ildikó Agócs Kőrösi otvorila a viedla zasadnutie obecného
zastupiteľstva. Privítala prítomných poslancov, hlavného kontrolóra obce a pána Ing.
Karola Šáteka zo spoločnosti EN Consult.

II.

Schválenie programu
Starostka uviedla, že dnešným dňom došlo k späťvzatiu žiadosti č. 684/2020, ktorá
bola zaradená do programu zasadnutia v bode č. XVIII , preto navrhuje tento
programový bod vynechať z programu zasadnutia. V prípade, že poslanci nemajú
pozmeňujúce návrhy, s touto zmenou navrhuje schváliť program zasadnutia.
(hlas.: za: 8 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec)

III.

Voľba návrhovej komisie
Mgr. Zuzana Szarková, Ing. Július Zilizi
(hlas.: za: 6 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržali sa: 2 poslanci /Mgr. Z. Szarková,
Ing. J. Zilizi/)

IV.

Voľba mandátovej komisie
R. Somogyi, Ing. Zs. Mészáros
(hlas.: za: 6 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržali sa: 2 poslanci /R. Somogyi, Ing.
Zs. Mészáros/)

V.

Určenie overovateľov zápisnice
PhDr. Kristián Czuczor, Anita Lacková
(hlas.: za: 6 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržali sa: 2 poslanci /PhDr. K.
Czuczor, A. Lacková/)

VI.

Správa hlavného kontrolóra obce o kontrole plnení uznesení
Pán hlavný kontrolór predniesol svoju správu o kontrole plnení uznesení, ktorá je
prílohou č. 1 tejto zápisnice.
Pani starostka prosí, aby uznesenie č. 19/2020 z marcového zasadnutia bolo zaradené
medzi priebežne plnené uznesenia a prosí aj predsedu stavebnej komisie, aby sa
komisia v zmysle uznesenia venovala žiadosti p. O. Darázsa.
Uznesenie č. 40/OZ/2020
OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o kontrole plnenia uznesení
zo 17.zasadnutia OZ v Tešedíkove konaného dňa 12.5.2020.
Hlas.: za: 8 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec

VII.

Predstavenie výsledkov auditu verejného osvetlenia obce Tešedíkovo (príloha č.
2)
Audit verejného osvetlenia obce Tešedíkovo vypracovala firma Ing. Karol Šátek - EN
Consulting na základe výsledku vykonaného prieskumu trhu v roku 2019, v rámci
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ktorého predložila najvýhodnejšiu ponuku. Výsledkom tohto auditu je rozsiahli
dokument, ktorého textová časť bola rozposlaná poslancom OZ. Pani starostka
poďakovala pánovi Ing. Šátekovi za prípravu auditu a za poctivú prácu, výsledok
ktorého je tento dokument. Pani starostka navrhuje, aby sa na dnešnom rokovaní
zastupiteľstvo nerozhodovalo okrem brania na vedomie výsledku auditu.
Pán Ing. Karol Šátek oboznámil poslancov postupom vypracovania auditu - prešiel
našu obec a sledoval verejné osvetlenie obce v mesiacoch december a január.
V obci je celkom 442 svietidiel - audit navrhuje vymeniť 377 kusov svietidiel (317
ledkových 30 wattových a 86 kusov 56 wattových), osadiť + 26 kusov nových
svietidiel, v obci sú 4 kusy rozvádzačov, z toho 3 kusy navrhuje vymeniť z dôvodu
nevyhovujúceho stavu (sú zastaralé, 35 ročné).
Momentálny stav - 80 % svietidiel v obci sú svietidlá LV (36W - 2500 lumenov),
ktoré sa nahrádzajú s ledkovými zdrojmi 18 W-mi (1500-1600 lumenov) - tým obec
ušetrila na energie (28%-ná úspora energie za posledné 3 roky), ale ubudlo na kvalite
osvetlenia - osvetlenie v obci je slabé, nedostatočné.
V súčasnosti v obci najoptimálnejšie osvetlenie je na úseku spojovacej cesty z ulice
Žiháreckej na ulicu Širokú - tam sú dodržiavané tie parametre, ktoré sa vyžadujú z
hľadiska bezpečnosti.
Jednorazová kompletná modernizácia sústavy verejného osvetlenia by priniesol
okamžitý efekt zlepšenia kvality osvetlenia obce ako aj zníženie nákladov na jeho
údržbu - pán Ing. Šátek jednoznačne navrhuje obnoviť verejné osvetlenie v obci.
(Došiel poslanec MDDr. P. Czakó)
Lokality, kde nie je potrebná modernizácia osvetlenia: amfiteáter, park pred obecným
úradom, námestie obce (parkové svietidlá).
Pre optimálny výber obnovy verejného osvetlenia audit obsahuje svetelno-technické
výpočty a návrh rozpočtu rekonštrukcie verejného osvetlenia. Pri vyhlásení verejného
obstarávania na modernizáciu verejného osvetlenia môžeme vychádzať z týchto
výpočtov a cien.
V audite je uvedená výška celkových investičných nákladov na rekonštrukciu
verejného osvetlenia - 158 962,47 eur - je to návrh rozpočtu formou stanovenia
predpokladanej hodnoty zákazky na účely verejného obstarávania.
Navrhuje si vybrať také LED svietidlá, ktoré spĺňajú normy - spoločnosťami
ponúknuté ceny v rámci verejného obstarávania môžu byť aj o 15-20% vyššie.
Starostka - sa opýtala na stav kabeláže - pri búrke nám často vyhodí daný okruh výmenou rozvodových skríň by sme vedeli vyriešiť tento problém?
Súčasťou auditu je iba vedenie, ktoré je majetkom obce - rozvody patria distribučnej
firme - zemné vedenie, izolované vzdušné vedenie a holé vedenie. Rozvádzače sú už
zastaralé, teraz už ponúkajú také, ktoré eliminujú proces výpadku tým, že prichádza k
opätovnému zapnutiu - závisí od výbavy rozvádzača.
Starostka - v nových svietidlách sú už zabudované časovače pre obmedzenie
svietivosti za určité časové obdobie?
Ing. K. Šátek - áno, aj v audite je navrhnuté také riešenie (pri montáži sa to nastaví
podľa potreby) - je to zdrojom úspory elektrickej energie.
Poslanec Ing. Zs. Mészáros sa opýtal, ža kam sú navrhnuté nové svietidlá v počte 26
kusov, lebo po hlavnej ceste sa plánuje obnova priechodov pre chodcov s novým
moderným osvetlením.
Ing. Šátek - každé nové osvetlenie je navrhnuté na už existujúci stožiar.
(došiel poslanec L. Somogyi)
Zástupca starostky, Ing. A. Baranyay - sú v audite definované body, že kde aké
výložníky používať?
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Ing. K. Šátek - áno, a keď dôjde k výberu dodávateľa, tak bude potrebovať tieto údaje,
ako vstupné údaje, na základe ktorých vypracuje svoju ponuku.
Pani starostka dala na hlasovanie poslancom, že výsledok auditu verejného osvetlenia
obce Tešedíkovo berú na vedomie a navrhla, aby obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo s
konkrétnym riešením realizácie modernizácie verejného osvetlenia, s možnosťami
financovania na júlovom zasadnutí.
Uznesenie č. 41/OZ/2020
OZ berie na vedomie výsledok auditu verejného osvetlenia obce Tešedíkovo.
Hlas.: za: 11 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanci
VIII. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Tešedíkovo
za rok 2019 (príloha č. 3)
Pán hlavný kontrolór obce odporúča schváliť záverečný účet obce bez výhrad.
O použití prebytku hospodárenia obce rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Pre samosprávy je prijaté také opatrenie vo finančnej oblasti (v súvislosti so šírením
choroby Covid -19), podľa ktorého na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva
do konca roka 2021 obec môže použiť prostriedky rezervného fondu a kapitálových
príjmov na úhradu bežných výdavkov - v našom prípade to nie je relevantné.
Uznesenie č. 42/OZ/2020
OZ berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu
záverečnému účtu Obce Tešedíkovo za rok 2019.
Hlas.: za: 11 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanci
IX.

Návrh na schválenie záverečného účtu obce za rok 2019 (príloha č. 4)
Poslancom bol zaslaný návrh záverečného účtu obce, ktorý bol zverejnený na
internetovej stránke obce po dobu 15 dní pred zasadnutím. Pani starostka v krátkosti
oboznámila poslancov s obsahom záverečného účtu. Tento záverečný účet nám
ukazuje prvý reálny výsledok hospodárenia nového zastupiteľstva, ktorý je vo výške
cca. 202 000,- eur. Zastupiteľstvo je povinné previesť min. 10% prebytku
hospodárenia do rezervného fondu.
Poslanec Ing. J. Zilizi navrhol poslancom, aby z fondu rozvoja obce, ktorý bol
vytvorený v roku 2019 vo výške cca. 74 000 eur bola zrealizovaná výstavba výťahu v
domove sociálnych služieb.
Starostka - teraz sa robí na stavebnej projektovej dokumentácii, lebo pri výstavbe
výťahu sa to vyžaduje - kvôli tomu sme vlani neuspeli pri uznávaní dotácií
ministerstva sociálnych vecí. Poslanci uvažovali aj o použití rezervného fondu na
rekonštrukciu verejného osvetlenia. Starostka vymenovala spôsoby financovania
rekonštrukcie verejného osvetlenia: - vlastné zdroje, - dlhodobo, formou bežných
výdavkov za elektrinu na 12 rokov, - formou úverového financovania.
Najvýhodnejšia forma pre nás by bola financovanie rekonštrukcie VO z vlastných
zdrojov - touto formou by sme vedeli ušetriť cca. 50 000,- eur)
Uznesenie č. 43/OZ/2020
OZ schvaľuje záverečný účet a celoročné hospodárenie obce Tešedíkovo za rok
2019 podľa predloženej prílohy bez výhrad.
Hlas.: za: 11 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržali sa: 0 poslanec
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Uznesenie č. 44/OZ/2020
OZ schvaľuje kumulatívny prebytok hospodárenia za rok 2019 v sume 202
237,15 eur previesť do rezervného fondu Obce Tešedíkovo.
Hlas.: za: 11 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec
Uznesenie č. 45/OZ/2020
OZ berie na vedomie správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky
Obce Tešedíkovo za rok 2019.
Hlas.: za: 11 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec
Správa audítora z auditu účtovnej závierky je prílohou č. 5 tejto zápisnice.
X.

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2019 (príloha č.
6)
Návrh pred schválením obecného zastupiteľstva bude zverejnený na úradnej tabuli
obce a na internetovej stránke obce Tešedíkovo po dobu 15 dní.
(poslanec PhDr. K. Czuczor vyšiel zo zasadačky)
Uznesenie č. 46/OZ/2020
OZ schvaľuje zverejnenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Tešedíkovo na II. polrok 2020 na úradnej tabule Obce
Tešedíkovo.
Hlas.: za: 10 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec
(poslanec PhDr. K. Czuczor sa vrátil do miestnosti)

XI.

Informácia o petícii proti zámeru vybudovania zariadenia na vysokoteplotné
zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou (príloha č. 7)
Pani starostka, Mgr. Ildikó Agócs Kőrösi oboznámila prítomných so zámerom
vybudovania plazmovej spaľovne v katastri obce Selice:
- vo svete ešte taká spaľovňa nefunguje
- zariadenie plánujú postaviť na zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou
technológiou, t.j. spaľovanie odpadov pri teplote cca. 8 000 stupňov Celzia, čo zničí
všetko
- komunálny odpad môže obsahovať aj také prídavné nebezpečné látky, ako azbest,
amalgám, alebo iné chemické látky, ktorých sa nedá povyberať alebo odstrániť z
komunálneho odpadu
- na Ministerstve životného prostredia prebieha momentálne konanie v tejto veci,
ktorého výsledkom bude rozhodnutie o povolení alebo odmietnutie zámeru. Obec bola
povinná zverejniť na svojej webstránke správu o hodnotení navrhovanej činnosti
- zariadenie s plánovanou kapacitou 100 000 ton odpadu (možno aj zo zahraničia
dovezeného) - preprava odpadov stovkami nákladných áut s nosnosťou 20-30 t
pravdepodobne aj cez našu obec,
- vážny negatívny dosah na životné prostredie - pri plazmovej spaľovni nie sú určené
žiadne emisné normy, kontrola emisií - raz za 6 rokov
- nebezpečenstvo výbuchu
- do 30 dní od 15. júna sa bude konať verejné prerokovanie v Tešedíkove za
prítomnosti zástupcov investora, firmy SPV Dálovce s.r.o. - je dôležité, aby sa
obyvatelia zúčastnili verejného prerokovania s dobre cielenými otázkami
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- hrozí aj ďalšia spaľovňa odpadov (klasická) niekde pri Dusle - dotknutými obcami sú
Šaľa, Trnovec nad Váhom, Dlhá nad Váhom - po roku 2025 musíme nájsť riešenie na zhodnotenie komunálneho odpadu
- v prípade, že posudzovanie ministerstva bude pozitívne, k realizácii investície bude
stačiť rozhodnutie zastupiteľstva obce Selice, preto musíme vyjadriť svoj nesúhlas a
postaviť sa proti tomuto zámeru - bola spustená aj petícia, petičný hárok je zverejnený
na internetovej stránke obce.
Pani starostka poprosila aj poslancov, aby sa aktívne zúčastnili spoločného
prerokovania.
XII.

Schválenie predaja pozemku vo vlastníctve Obce Tešedíkovo pre žiadateľa Erik
Szabó
Zámer predaja bol schválený na predchádzajúcom zasadnutí OZ, zámer predaja bol
zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce, k zámeru predaja
neboli doručené žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 47/OZ/2020
OZ schvaľuje predaj pozemku parcely registra „C“, parc. č. 1115/125 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 176 m2, vedenej na LV č. 2041,
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
žiadateľovi : Erik Szabó, bytom Tešedíkovo č. 483 za kúpnu cenu 10,- eur/m2.
Dôvodom osobitného zreteľa je vysporiadanie pozemku.
Hlas.: za: 10 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec

XIII. Schválenie predaja pozemku vo vlastníctve Obce Tešedíkovo pre žiadateľov Eva
Somogyi a Zsolt Somogyi
Zámer predaja bol schválený na predchádzajúcom zasadnutí OZ, zámer predaja bol
zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce, k zámeru predaja
neboli doručené žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 48/OZ/2020
OZ schvaľuje predaj pozemkov: novovytvorených parciel registra „C“
Geometrickým plánom č. 75/2020 zo dňa 10.3.2020, a to parc. č.
1743/7 - zastavaná plocha o výmere 37 m2, parc. č. 1743/8 - zastavaná plocha o
výmere 2 m2, parc. č. 1743/9 – zastavaná plocha o výmere 2 m2, parc. č.
1743/10 – zastavaná plocha o výmere 1 m2, odčlenených z pôvodnej parcely
registra E-KN, parc. č. 1743/3 – ostatná plocha o výmere 2784 m2, vedenej na
LV č. 4999, nachádzajúce 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: Eva Somogyi, bytom Tešedíkovo č.
1347, Zsolt Somogyi, bytom Cukrovarská 231/4, Sládkovičovo za kúpnu cenu
10,- eur/m2. Dôvodom osobitného zreteľa je vysporiadanie pozemkov pred
kolaudáciou stavieb.
Hlas.: za: 10 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec
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XIV. Schválenie predaja pozemku vo vlastníctve Obce Tešedíkovo pre žiadateľov Etela
Paulová, Dušan Paulo, Alica Szarková
Zámer predaja bol schválený na predchádzajúcom zasadnutí OZ, zámer predaja bol
zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce, k zámeru predaja
neboli doručené žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 49/OZ/2020
OZ schvaľuje predaj pozemkov: parcely registra „C“ , parc. č. 1115/57 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 14 m2, parc. č. 1115/58 - zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 107 m2, vedené na LV č. 2041,
nachádzajúce 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: Etela Paulová, bytom Tešedíkovo č. 565, Dušan Paulo, bytom
Tešedíkovo č. 565 a Alica Szarková, bytom Tešedíkovo č. 1455, za kúpnu cenu
10,- eur/m2. Dôvodom osobitného zreteľa je vysporiadanie pozemkov.
Hlas.: za: 10 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec
XV.

Návrh na schválenie rekonštrukcie budovy DSS Tešedíkovo (výmena okien a
dverí) z vlastných zdrojov
Pani starostka informovala poslancov, že na obnovu domova sociálnych služieb obci
bola priznaná štátna dotácia vo výške 80 000,- eur z Environmentálneho fondu s 5%nou spoluúčasťou - rozhodnutie sme už obdržali, teraz prebieha uzatváranie zmlúv.
V rámci verejného obstarávania najlepšiu ponuku predložila firma NJ Stavex - Jozef
Nagy na celú sumu investície. Rozpočet vypracovaný do výšky priznanej dotácie
obsahuje rekonštrukciu a izoláciu strechy, výmenu okien a dverí (okrem okien pri átriu
- tam bude umiestnený výťah). Táto suma (85 000 eur) nevystačí na výmenu všetkých
okien a dverí, ale dala naceniť aj zbytok práce (je to vo výške 5965,- eur), preto
starostka navrhuje, aby dofinancovanie bolo realizované z vlastných zdrojov.
Okná na chodbe, kde plánujeme umiestniť výťah, zostávajú nezmenené.
Poslanci plne súhlasili s pani starostkou a podporujú jej návrh.
Uznesenie č. 50/OZ/2020
OZ súhlasí s dofinancovaním obnovy DSS (výmena okien a dverí) z vlastných
zdrojov v sume 5965,- eur.
Hlas.: za: 10 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec

XVI. Návrh na pokračovanie opravy cesty v ulici Salibskej
Z dôvodu koronakrízy dočasne boli pozastavené investície. Na opravu ciest v rozpočte máme
schválených 80 000,- eur. Starostka navrhuje, aby tieto financie boli použité na pokračovanie
opravy cesty v ulici Salibskej. Vlani bol opravený 250 metrový úsek ulice, v tomto roku by
sme mohli dokončiť túto ulicu. Konečnú cenu nám ukáže verejné obstarávanie, ale predbežne
som dala naceniť opravu tohto úseku, ktorý má 556 m, 23 poklopov, a pre kvalitnejší
výsledok s frézovaním by to stálo cca. 47 000,- eur.
Poslanec R. Somogyi - navrhuje, aby oprava bola vykonaná kvalitne, frézovaním vozovky,
lebo tento spôsob opravy prináša dlhodobé riešenie.
Poslankyňa Mgr. Z. Szarková - pri realizácie opráv ciest by bolo vhodné vykonať
rekonštrukčné práce naraz - keď sa rozhodneme pre viac úsekov, treba ich naplánovať a
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opraviť naraz, nie na etapy. Poslankyňa sa opýtala aj na opravu ulice Širokej, na obnovu
ktorej bola podaná žiadosť do MAS Dolné Považie - zatiaľ neúspešne.
Starostka - čaká sa na PPA, kedy vypíšu novú výzvu - po vypísaní výzvy sa môžeme pustiť
do prác.
Ďalšími možnými úsekmi ciest, ktoré si vyžadujú opravu je odbočka pri jazere Vásártér a
cesta na Sídlisku budúcnosti - tam ale najprv treba riešiť odvádzanie povrchových vôd (do
konca augusta je otvorená výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie do výšky 200
000,- eur za jednu lokalitu - na júlovom zasadnutí podrobnejšie)
Poslanci na opravu vozovky navrhli aj ulicu Gyöpsor, ktorá je tiež vo veľmi zlom stave.
Starostka dá naceniť aj tieto úseky ciest - Vásártér - cca. 100 metrový úsek, Gyöpsor - celú
ulicu okrem nedávno obnoveného úseku.
Uznesenie č. 51/OZ/2020
OZ schvaľuje návrh na pokračovanie opravy cesty v ulici Salibskej z vlastných
zdrojov Obce Tešedíkovo. OZ súhlasí s návrhom zamerania a nacenenia
úsekov ciest pri Vásártér a v ulici Gyöpsor za účelom ich rekonštrukcie.
Hlas.: za: 10 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec
XVII. Návrh na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na zmiernenie následkov
koronakrízy
(poslanec L. Somogyi sa vrátil)
Je možnosť podať žiadosť o poskytnutie dotácie na zmiernenie dopadov koronakrízy
do výšky 50 000,- eur. Do najrizikovejších skupín počas pandémie patrili naši seniori,
ako aj obyvatelia nášho domova dôchodcov, o zdravie ktorých aj pani starostka
obávala. Aj preto navrhuje, aby sme využili túto možnosť na zvýšenie hygienických
podmienok v domove sociálnych služieb modernizáciou sociálnych miestností kúpeľní a záchodov.
Poslanci MDDr. P. Czakó a Ing. J. Zilizi - navrhli vytvorenie izolačky, zakúpenie
polohovateľných posteľov, vytvorenie zásob respirátorov, rúšok, dezinfekčných
prípravkov. Poslanci podporujú návrh starostky a súhlasia s podaním žiadosti na tento
účel.
Uznesenie č. 52/OZ/2020
OZ schvaľuje podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt s názvom
Zvýšenie hygienického štandardu v sociálnych zariadeniach DSS Tešedíkovo
na Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície
a informatizáciu so spoluúčasťou obce vo výške 10%.
Hlas.: za: 11 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec
XVIII. Žiadosti
- Žiadosť č. 684/2020 - o vyjadrenie k stavebnému zámeru výstavby rodinného domu
- žiadosť bola späťvzatá žiadateľmi R. Modrovics a S. Varsányiová Modrovics
XIX. Informácie starostky obce
- so starostkou obce Diakovce sa dohodli na uzatvorení zmluvy o pôsobení obecnej
polície na území obce Tešedíkovo od 1. júla 2020 na 3 mesiace - ďalšia spolupráca
závisí od toho, ako bude vyhodnotené toto trojmesačné obdobie
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- starostka navrhuje, aby dňa 19.júna bolo usporiadané slávnostné podujatie a kladenie
vencov na počesť 171. výročia peredskej bitky pri pomníku bojov v r. 1848-48
začiatkom o 17.00 hodine, po symbolickej pamätnej oslave by nasledovala od 18.00
hodine svätá omša v rímskokatolíckom kostole - pozvánky budú zaslané poslancom
- obecné hody - starostka navrhuje, aby sme pri dodržiavaní potrebných hygienických
opatrení umožnili kolotočárom umiestniť svoje zábavné zariadenia na priestranstvá
obce, a nech sa rozhodnú obyvatelia, či sa hodových osláv zúčastnia. Pani starostka
otvorila diskusiu k tejto téme. Poslanci mali rôzne názory na usporiadanie hodových
osláv a zábavných hodových podujatí, organizovaných podnikateľmi alebo
organizáciami, nakoniec pani starostka dala o týchto témach hlasovať. Najprv sa
hlasovalo o tom, či poslanci podporujú umiestnenie kolotočov - usporiadanie
hodových osláv v obci - väčšina poslancov bolo za usporiadanie obecných hodov.
Potom poslanci hlasovali o tom, či budú organizáciám alebo reštauračným
zariadeniam, pohostinstvám povolené usporiadanie zábavy, hromadných podujatí
počas hodových osláv - za návrh hlasovali 4 poslanci, proti návrhu hlasovalo 5
poslancov a dvaja poslanci sa hlasovania zdržali.
Uznesenie č. 53/OZ/2020
OZ schvaľuje usporiadanie obecných hodov v dňoch od 27.6.2020 do
29.6.2020 v obci Tešedíkovo.
Hlas.: za: 8 poslancov, proti: 3 poslancov (MDDr. P. Czakó, A. Lacková,
Mgr. Z. Szarková, zdržal sa: 0 poslanec
Uznesenie č. 54/OZ/2020
OZ nesúhlasí s usporadúvaním hromadných podujatí počas obecných hodov
v dňoch od 27.6.2020 do 29.6.2020.
Hlas.: za: 5 poslancov (A. Lacková, Mgr. Z. Szarková, MDDr. P. Czakó,
R. Somogyi, Ing. Zs. Mészáros), proti: 4 poslanci (Ing. A. Baranyay, Ing. J.
Zilizi, J. Jóšvaiová, Z. Szabó) zdržal sa: 2 poslanci (L. Somogyi, PhDr. K.
Czuczor)
- neporiadok na brehu jazera Téglások - Zsolt Rácz: začalo sa priestupkové konanie v
tejto veci - vznikla dohoda, že tam postupne urobia poriadok. Na júlové zasadnutie si
pripravíme návrh na vysporiadanie nimi užívaných pozemkov podľa geometrického
plánu z roku 2017
- WIFI4EU - bola podaná žiadosť o kupón v hodnote 15 000,- eur - výzva bola
otvorená do 4. júna
- podali sme žiadosť o dotáciu na projekt Zelené obce Slovenska - maximálna výška
žiadanej dotácie bola 16 500,- eur - projekt je zameraný na výsadbu 89 kusov drevín
na vytvorenie parku v ulici Salibskej.
- otvorili sa naše škôlky a základné školy - s malým počtom detí; od 22. júna sa
uvoľňujú ďalšie opatrenia - bude umožnené otváranie druhého stupňa ZŠ, bude
zrušené obmedzenie na maximálny počet žiakov v skupine. Dochádzka žiakov bude
dobrovoľná.
- čakám na statický posudok stavby starej materskej školy, na stanovisko geodeta
ohľadne zamerania zvonice a na novú výzvu MAS Dolné Považie
- vybavujem povolenie dopravného inšpektorátu na náš dopravný passport - akonáhle
to dostaneme, môžeme začať s rekonštrukciou priechodov pre chodcov.
- montáž ihriska z dotácie Jednoty Coop sa nezačal z dôvodu, že aj na mieste
plánovaného ihriska robili výkopové práce pre Slovak Telekom.
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XX.

Rôzne
Pripomienky poslancov
Poslankyňa Mgr. Z. Szarková - pýta sa na prijaté prihlášky detí do materských
škôl a na rekuperáciu telocvične.
Starostka odpovedala - prebieha sumarizácia prihlášok, zvolávam poradu s
riaditeľkami všetkých materských škôl - je veľa prihlášok, logisticky musíme riešiť
umiestnenie detí s cieľom čo najmenšieho počtu odmietnutých prihlášok s
maximálnym využitím miest.
- ohľadom umiestnenia vzduchotechniky na rekuperáciu telocvične - je potrebné sa
dohodnúť s riaditeľkami základných škôl s prihliadnutím na ich finančnú situáciu
Poslankyňa Mgr. Z. Szarková - prebehla výsadba stromov na brehu jazera
Telektó - došlo k značnému poškodeniu stromu (zo štvormetrovej výšky stromu v
hodnote cca. 80 eur hornú časť odlomili), na brehu jazera sa často vyskytuje
vandalizmus - prosí poslancov, aby upriamili pozornosť aj na túto problematiku
Poslanec Z. Szabó - dostal pozvanie na zasadnutie rady školy pri základnej škole pýta sa, či je možné vedieť, koľko uchádzačov je na pozície riaditeľa škôl.
Starostka - prebehli otvárania obálok, obdržali sme prihlášky od jedného uchádzača na
post riaditeľa slovenskej základnej školy a od jedného uchádzača na post riaditeľa
maďarskej základnej školy.

XXI. Správa mandátovej komisie (príloha č. 8)
XXII.Záver
Pani starostka poďakovala prítomným poslancom za aktívnu účasť a ukončila
rokovanie.

Mgr. Ildikó Agócs K ő r ö s i
starostka

Overovatelia zápisnice:

Ing. András Baranyay
zástupca starostu

PhDr. Kristián Czuczor

Anita Lacková

Zapísala: G. Kovácsová
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