Zápisnica zo zasadnutia
zo dňa 8.9.2020
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tešedíkove
dňa 8.9.2020
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, na začiatku zasadnutia chýbali: J. Jóšvaiová, PhDr. K. Czuczor.
Osprav.: 4 (MDDr. P. Czakó, A. Lacková, Ing. A. Baranyay, Ing. J. Zilizi)
Neosprav.: 0

I.

Otvorenie
O 18.00 hodine v zasadačke obecného úradu bolo prítomných len 5 poslancov,
z tohto dôvodu v zmysle ods. 2., §14 Rokovacieho poriadku OZ začiatok zasadnutia
obecného zastupiteľstva pani starostka odložila o pol hodinu.
Zasadnutie OZ pani starostka zahájila o 18.40 hod. Počet prítomných poslancov bol 7,
OZ bolo uznášaniaschopné. Pani starostka privítala prítomných poslancov, hlavného
kontrolóra, prednostku a prítomných hostí.

II.

Schválenie programu
Program zasadnutia spolu s materiálom bol odoslaný poslancom. V súvislosti
s programom zasadnutia pani starostka mala doplňujúce návrhy: navrhuje zaradiť do
programu zasadnutia:
1. Návrh VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb
na území obce Tešedíkovo, v súvislosti ktorého sú predložené obecnému
zastupiteľstvu dva podania - jedna žiadosť a jedna sťažnosť - navrhuje zaradiť po
prerokovaní bodu č. VI.
2. Žiadosť č. 1028/2020 o vyjadrenie k stavebnému zámeru rekonštrukcie
nespevnenej komunikácie - nakoľko sú prítomní žiadatelia, starostka navrhuje
žiadosť zaradiť po určení jednotlivých komisií
3. Ponuku spoločnosti PPNet o spoluprácu - navrhuje zaradiť do programu po
prerokovaní návrhu VZN o otváracích hodín.
Poslanci k programu rokovania nepredložili žiadne pozmeňujúce návrhy. Pani
starostka dala hlasovať o schválení návrhu zmeny programu zasadnutia OZ. Program
zasadnutia so zmenami bol jednohlasne schválený.
(hlas.: za: 7 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, Ladislav Somogyi
(hlas.: za: 5 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržali sa: 2 poslanci /R. Somogyi, L.
Somogyi/)

V.

Určenie overovateľov zápisnice
Ing. Zsolt Mészáros, Judita Jóšvaiová
(hlas.: za: 5 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržali sa: 2 poslanci /Ing. Zs. Mészáros,
J. Jóšvaiová/)
Starostka informovala prítomných o úmrtí prvého pána starostu obce Tešedíkovo,
Árpáda Pásztora, zastupiteľstvo mu venovalo tichú spomienku.
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- Žiadosť č. 1028/2020 o vyjadrenie k stavebnému zámeru rekonštrukcie
nespevnenej komunikácie - Simoneta Modrovics Varsányiová, Richard
Modrovics (príloha č.1)
Žiadateľ, Richard Modrovics predniesol svoj návrh - po konzultácii so zástupcami OZ
Telektó a s vlastníkmi dotknutých súkromných pozemkov, žiada o vytvorenie
nespevnenej komunikácie na vlastné náklady na častiach obecných pozemkov s parc.
č. 1738 a č. 2306/3, vedených na LV č. 2401. Plánovaná komunikácia by bola
vytvorená v šírke cca 4 metre so zásypom štrkodrvy na uvedených parcelách s
vybudovaním inžinierskych šachiet a chráničiek inžinierskych sietí. Vybudovaná
komunikácia by bola bezodplatne odovzdaná do užívania obci a verejnosti. Vlastníci
priľahlých pozemkov ako aj OZ Telektó uvítali navrhované riešenie.
Všetky finančné náklady potrebné na uvedené práce a dodávky, ako aj náklady
administratívnych úkonov budú v plnej miere znášať žiadatelia.
Zástupca OZ Telektó, Tomáš Lelovics sa k zámeru vyjadril pozitívne - združenie aj
doteraz investovalo nemalú čiastku do vybudovania cesty. Zdôraznil nutnosť
vysporiadania pozemkov. Združenie iniciatívu podporuje.
Žiadosť bude predmetom ďalšieho stavebného konania v súlade stavebného
zákona.
Poslanec L. Somogyi sa pýtal na konštrukciu základov nespevnenej cesty.
R. Modrovics - cestu plánujú vybudovať s takými základmi, aby v budúcnosti bol
vhodný na vybudovanie betónovej komunikácie.
Poslanec Ing. Zs. Mészáros sa opýtal, čo plánujú robiť s vrchnou vrstvou pôdy.
R. Modrovics – dajú buď združeniu OZ Telektó, alebo na miesta určené obcou.
V nadväznosti na túto žiadosť pani starostka upriamila pozornosť na hranicu
intravilánu a extravilánu a navrhuje, aby stavebná komisia bola poverená s
komplexným prešetrením územného plánu s cieľom vypracovania návrhu na
premiestnenie hraníc intravilán v lokalitách, kde je to potrebné.
Uznesenie č. 72/OZ/2020
OZ schvaľuje stavebný zámer žiadateľov žiadosti č. 1028/2020 zo dňa
19.8.2020 vybudovania nespevnenej komunikácie na parcele registra "C"
č.1738 a na časti parcely registra "C" č. 2306/3 OZ poveruje obecný úrad
finalizovaním právnych detailov tejto akcie.
Hlas.: za: 7 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec
Uznesenie č. 73/OZ/2020
OZ poveruje stavebnú komisiu s prešetrením územného plánu obce Tešedíkovo
z hľadiska stavu hraníc intravilánu a extravilánu obce a vypracovaním
prípadných pozmeňujúcich návrhov.
Hlas.: za: 7 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec
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- Žiadosť č. 1093/2020 vo veci otváracích hodín prevádzky - Top komfort s.r.o.,
Dolné Saliby 164 a Žiadosť č. 1057/2020 o prešetrenie rušenia nočného kľudu Bytový dom č. 861 a 862
Na predchádzajúcom zasadnutí OZ schválilo otváracie hodiny barom a prevádzkam
otvorených v nočných hodinách. Obec zatiaľ nemá schválené VZN o určení
otváracích hodinách, ktorého pravidlá vzťahujú na všetky prevádzky na území obce
Tešedíkovo, preto bol vypracovaný návrh. S touto témou úzko súvisia dva podania,
ktoré pani starostka prečítala poslancom.
Žiadosť Top komport s.r.o. - Prevádzkovateľ VIP baru na adrese T-1357 žiada
o udelenie výnimky z uznesenia OZ a o zachovanie obcou schválených otváracích
hodín prevádzky, okrem nedele, kedy navrhujú upraviť otváracie hodiny od 17.00
do 22.00 hod.
Žiadosť bytového domu - žiadajú prešetriť rušenie nočného kľudu, ktorý je
porušovaný VIP barom vedľa bytovky a žiadajú skrátiť ich otváracie hodiny.
Zastupiteľstvo prerokovalo problematiku, v návrhu VZN poslancom OZ boli určené
otváracie hodiny pre rôzne druhy prevádzok, ktoré po schválení VZN budú platné pre
všetky prevádzky, to znamená, že doteraz vydané povolenia otváracích hodín strácajú
platnosť.
Návrh VZN je prílohou č. 2 tejto zápisnice.
Uznesenie č. 74/OZ/2020
OZ schvaľuje návrh VZN č. 3/2020 o určení pravidiel času predaja v obchode a
času prevádzky služieb na území obce Tešedíkovo a ukladá obecnému úradu
zverejniť návrh VZN na úradnej tabuli Obce Tešedíkovo.
Hlas.: za: 7 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec
- Ponuka spoločnosti PPNet s.r.o.
Pani starostka privítali na zasadnutí zástupcu spoločnosti, Petra Pappa.
Starostka už v tomto roku informovala poslancov o stave vybudovania optickej siete
spoločnosťou Telekom. V zmysle projektu z roku 2017 Telekom v našej obci zriadil 3
EMSAN body a pomocou ktorých bude modernizovaný existujúci metalický systém takou formou sa snažia u nás zrýchliť internet spoločnosti Telekom.
Spoločnosť PPNet má pre nás ponuku na vybudovanie optickej siete v obci, pani
starostka odovzdala slovo pánovi Pappovi:
- firma pôsobí v obci už 13 rokov, je poskytovateľom služieb internetu, IPTV,
kamerového systému
- vyskytli sa problémy s pripojením kamerového systému do siete - v prípade
kvalitného kamerového systému je potrebná optická sieť
- firma ponúka na to riešenie - spravia v celej obci optickú sieť bezplatne tým, že
obecný verejný rozhlas zmodernizujú - na konzolách obecného rozhlasu bude
umiestnené vedenie optickej siete.
- časom obec môže digitalizovať aj verejný rozhlas, optická sieť už bude k dispozícii
- v obci majú 400-500 zákazníkov, ktorí žiadajú rýchlejší internet
- v Kráľovom Brode a v Diakovciach je už dokončená modernizácia podobnou formou
- firma poskytuje svojim zákazníkom optické pripojenie internetu v balíkoch: 30 Mbs,
60 Mbs, 100 Mbs a 200 Mbs.
- výhodou optickej siete je to, že je stabilná, počasie neovplyvňuje jej funkčnosť
- obecný kamerový systém bude fungovať prostredníctvom chránenej virtuálnej
privátnej siete.
Poslanec Ing. Zs. Mészáros sa opýtal na údržbu siete v prípade výpadku alebo výskytu
závad.
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Peter Papp - udržiavacie práce bude vykonávať firma PPNet. Výhodou spoločnosti
oproti Telekomu je aj to, že firma sídli v Šali - keď zákazníci hlásia poruchu, firma
okamžite vie reagovať, kým z Telekomu niekedy prídu až o niekoľko dní.
Poslanci prijali ponuku spoločnosti PPNet a návrh odsúhlasili.
Uznesenie č. 75/OZ/2020
OZ schvaľuje zámer modernizácie obecného rozhlasu a vytvorenie optickej
siete v obci Tešedíkovo spoločnosťou PPNet s.r.o. Šaľa. OZ poveruje starostku
obce s poskytnutím právneho a stavebného zázemia pre túto aktivitu.
Hlas.: za: 7 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec
VI.

Správa hlavného kontrolóra obce o kontrole plnení uznesení
Pán hlavný kontrolór predniesol svoju správu o kontrole plnení uznesení, ktorá je
prílohou č. 3 tejto zápisnice.
Uznesenie č. 76/OZ/2020
OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o kontrole plnenia uznesení z
19.zasadnutia OZ v Tešedíkove konaného dňa 14.7.2020.
Hlas.: za: 7 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec

VII.

Správa hlavného kontrolóra obce o výsledku finančnej kontroly za obdobie II.
štvrťrok 2020 (príloha č. 4)
Výpadok podielových daní Obce Tešedíkovo z dôvodu pandémie Covid-19 je vo
výške 65 935,- eur - na túto čiastku je možné podať žiadosť o poskytnutie
bezúročnej návratnej finančnej výpomoci. Finančná komisia to prerokovala, bude
predmetom úpravy rozpočtu obce.
Uznesenie č. 77/OZ/2020
OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o výsledku finančnej
kontroly Obce Tešedíkovo za II. štvrťrok 2020.
Hlas.: za: 7 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec

VIII. Schválenie VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Tešedíkovo
Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce
po dobu 15 dní, k návrhu VZN neboli doručené žiadne pozmeňujúce návrhy. K VZN
boli vypracované prílohy, t.j. vzor žiadosti o dotáciu a vzor vyúčtovania dotácie.
Uznesenie č. 78/OZ/2020
OZ schvaľuje VZN č. 2/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
Tešedíkovo vrátane jeho dvoch príloh.
Hlas.: za: 7 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanci
IX.

Návrh na úpravu rozpočtu Obce Tešedíkovo (príloha č.4)
Návrh úpravy rozpočtu obce bol prerokovaný na rozšírenom zasadnutí finančnej
komisie. Predseda komisie sa dnešného zasadnutia nevie zúčastniť - pani starostka
referovala o navrhnutých zmenách podľa prílohy.
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Uznesenie č. 79/OZ/2020
OZ schvaľuje úpravu rozpočtu Obce Tešedíkovo č. 1/2020 podľa prílohy.
Hlas.: za: 7 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanci
X.

Návrh VZN č. 4/2020 o podmienkach držania psov na území obce Tešedíkovo
(príloha č. 5)
Starostka informovala prítomných o zákone, ktorý obciam ukladá povinnosť si
zmluvne zabezpečiť niekoho na odchyt zvierat. Plnenie tejto povinnosti začala
kontrolovať Veterinárna a potravinová správa - aj Obec Tešedíkovo dostala výzvu na
predloženie platnej zmluvy na odchyt zvierat na území obce. Tento nedostatok sme
museli rýchlo odstrániť, a preto sme uzatvorili zmluvu so spoločnosťou Defense Pro
s.r.o. z Pezinka za mesačný paušálny poplatok 85,- eur (bez DPH), v prípade výjazdu
25,- eur, za odchyt ďalších 25,- eur. Spoločnosť má všetky potrebné povolenia na
odchyt zvierat. Zmluva sa uzatvorila s výpovednou lehotou 1 mesiaca. Ak sa nájde
niekto bližšie, kto bude disponovať s povoleniami na odchyt za výhodnejšie ceny ukončíme terajší zmluvný vzťah a zmluvu uzatvoríme s tou spoločnosťou.
Verejnosť bola informovaná o tejto veci a obyvateľov sme požiadali, aby naozaj len
v odôvodnených prípadoch bola nahlásená požiadavka na odchyt túlavých zvierat.
Každý vyžiadaný odchyt bude odsúhlasený starostkou alebo zodpovedným
zamestnancom obce.
Návrh VZN bol vypracovaný v zmysle zákona č. 282/2002, ktorým sa upravujú
podmienky držania psov.
V súvislosti VZN si plánujeme zaobstarať odpadové koše na psie výkaly a umiestniť
ich pred obecným úradom, pri rybníku Telektó a pri rybníku Téglások.
Poslankyňa Mgr. Z. Szarková: navrhuje doplniť sankciovanie aj za znečisťovanie
priestranstva
Starostka - prvotným cieľom aktualizovaného a už dávno zabudnutého VZN
sankciovanie, ale skôr by malo mať edukatívny účinok.

nie je

Pán hlavný kontrolór poukázal na §7 zákona 282/2002, kde sú vymenované jednotlivé
priestupky, za ktoré sa dá uložiť pokutu v rámci priestupkového konania. Priestupky
navrhuje uviesť v záverečnom ustanovení VZN.
Tomáš Lelovics navrhuje, aby bol zverejnený článok o podmienkach prechádzky so
psom - pre informovanie verejnosti.
Návrh VZN bol schválený s nasledovnými zmenami: odstrániť bod č. 3. z §4, doplniť
sankcie do záverečného ustanovenia.
Uznesenie č. 80/OZ/2020
OZ schvaľuje návrh VZN č. 4/2020 o podmienkach držania psov na území
obce Tešedíkovo a ukladá obecnému úradu zverejniť návrh VZN na úradnej
tabuli Obce Tešedíkovo.
Hlas.: za: 7 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržali sa: 0 poslanec
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XI.

Prerokovanie pôsobenia Obecnej polície Diakovce na území obce Tešedíkovo
Obecná polícia pôsobí na území našej obce od 1. júla 2020 na dobu určitú, do
30.9.2020. Týždenne podávali záznamy o službe rozpísaný podľa dátumov. Počas ich
pôsobenia neboli zistené žiadne protiprávne konania. Obyvateľov upozorňovali na
dodržiavanie nočného kľudu, na telefonovanie v aute počas jazdy, na zapínanie
bezpečnostného pásu, atď. Pomali sa im končí zmluvný vzťah, treba sa rozhodnúť ako
ďalej - či chceme mať aj naďalej stále hliadky, alebo stačí sezonálna služba na pár
mesiacov - napr. letné mesiace. Starostka otvorila k tomuto bodu diskusiu.
Po krátkej diskusii sa poslanci zhodli na tom, že sa k téme vrátia na jar, nakoľko pre
obec by to znamenalo mesačne nemalý výdavok a momentálne máme aj výpadok
príjmov.
Uznesenie č. 81/OZ/2020
OZ schvaľuje nepredĺženie platnosti zmluvy o vykonávaní úloh obecnej
polície na území obce Tešedíkovo.
Hlas.: za: 6 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 1 poslanec (L.
Somogyi)

XII.

Návrh na schválenie podania žiadosti o NFP na odvodnenie dažďových vôd v obci
(poslanec Ing. Zs. Mészáros vyšiel z miestnosti)
Je vyhlásená nová výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na
odvodnenie dažďových vôd, ktorá v prvom kole je otvorená do 30. septembra, v
druhom kole do decembra. Stavebné povolenie k danému projektu máme platné, je
potrebné vybaviť povolenia EIA na odbore životného prostredia okresného úradu. V
prípade, že sa nám podarí všetky potrebné vyjadrenia získať, podáme žiadosť na náš
projekt - je možné požiadať na dva úseky (v hodnote 2x 200 000,- eur) na odvodnenie
častí obce pri kostole, cez školský dvor, prípadne na časť obce - na sídlisku
budúcnosti.
Uznesenie č. 82/OZ/2020
OZ schvaľuje predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku v rámci operačného programu „Kvalita životného prostredia“ pre
prioritnú os: 2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním
na ochranu pred povodňami, Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a
negatívnych dôsledkov zmeny klímy, Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-202062 na projekt : "Zachytenie a odvedenie dažďových vôd v obci Tešedíkovo".
Hlas.: za: 6 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec

XIII. Prerokovanie uznesenia č. 69/OZ/2020 zo dňa 9.4.2019
Predmetné uznesenie sa týka schválenia vykonania personálneho auditu
zamestnancov obecného úradu. Pani starostka informovala prítomných poslancov, že
zatiaľ v tejto veci žiadna zmluva nebola podpísaná aj z dôvodu pandémie Covid-19.
Od času schválenia tohto uznesenia sa diali určité zmeny týkajúce sa chodu obecného
úradu, aj personálne a organizačné, vznikla funkcia prednostky úradu, nastali zmeny
aj z technickej stránky - bola vymenená telefónna ústredňa, využívame elektronické
služby prostredníctvom DCOM-u, atď. Takéto zmeny sa však nenastanú z jedného dňa
na druhý, potrebuje to čas. Pani starostka prosí poslancov, aby prehodnotili svoje
minuloročné rozhodnutie - skoro 5000,- eurový výdavok v súčasnej neľahkej situácii
nechýba obci.
(vrátil sa poslanec Ing. Zs. Mészáros)
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Poslankyňa Mgr. Z. Szarková - vzhľadom na to, že iniciátorom vo veci vykonania
personálneho auditu bola poslanec MDDr. P. Czakó, ktorý dnes nie je prítomný,
navrhuje tento bod zasadnutia odročiť na nasledujúce zasadnutie.
Starostka súhlasila s návrhom pani poslankyne.
Uznesenie č. 83/OZ/2020
OZ odročuje prerokovanie uznesenia 69/OZ/2019 zo dňa 9.4.2019.
Hlas.: za: 7 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec
XIV. Správa o hospodárení spoločnosti STKO N-14 Neded a.s.
Starostka sa rozhodla, že bude poslancov referovať o každom valnom zhromaždení
akciovej spoločnosti STKO N-14, nakoľko obec je akcionárom spoločnosti. Valné
zhromaždenie sa konalo 15. júla 2020 v Kolárove. Obec Tešedíkovo je vlastníkom
3784 akcií spoločnosti. Hlavným programom zasadnutia bolo schválenie hospodárenia
akciovej spoločnosti. Akciová spoločnosť ukončila rok 2019 nasledovne: príjmy:
456 939,- eur, z toho 272 904,- je príjmom akciovej spoločnosti. Čiastku vo výške
140 064,- eur, t.j. poplatok za uloženie odpadu spoločnosť prevádza
Environmentálnemu fondu. Výdavky mali vo výške 513 349,- eur, z toho 255 932,bežné výdavky, 73 412,- eur - odpisy, 140 064,- poplatok za uloženie odpadu
prevedený do Environmentálneho fondu, a 43 971,07 eur - prevedených do
Rekultivačného fondu.
Hospodársky výsledok akciovej spoločnosti SKTO N-14 Neded v roku 2019 bol:
-56 439,74 eur.
Množstvo odovzdaného odpadu sa stále znižuje, napr. obec Tešedíkovo v roku 2019
odovzdal o 11,14 ton menej odpadu ako v roku 2018.
Pre akciovú spoločnosť to znamená menej príjmu, z toho dôvodu sa rozhodli na
zvyšovaní poplatku za uloženie odpadu o 2,50 eur - od 1.1.2021.
Účastníci valného zhromaždenia sa zúčastnili aj fyzickej obhliadky skládky tuhého
komunálneho odpadu.
Pani starostka navrhla, aby cez pracovné dni bol zorganizovaný výjazd na skládku,
aby aj poslanci videli ako funguje.
Uznesenie č. 84/OZ/2020
OZ berie na vedomie správu o hospodárení spoločnosti STKO N-14 Neded za
rok 2019.
Hlas.: za: 7 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec

XV.

Návrh na schválenie Zmluvy o prevode správy majetku obce Tešedíkovo (budova
ZŠ) (príloha č. 6)
V rokoch 2001-2003 prebehla delimitácia základných škôl z okresného úradu na
obec. O prevode boli spísané delimitačné protokoly, ktorých prílohami boli inventárne
súpisy nehnuteľností. V zmysle vtedajšej dohody správcom budovy základnej školy
sta stala ZŠ s vjm - Alapiskola. Medzi školami zatiaľ však nedošlo k uzavretiu
písomnej dohody v súvislosti správcovstva nehnuteľností, finančných vzťahov a
spolupráci základných škôl.
Bol vypracovaný návrh zmluvy, ktorým budú prevedené všetky nehnuteľnosti (vrátane
cirkevných parciel, ktoré obec má v dlhodobom užívaní) do správy základnej školy s
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vyučovacím jazykom maďarským. Na túto zmluvu sa bude nadväzovať ďalšia zmluva,
ktorá sa uzatvára medzi školami.
Uznesenie č. 85/OZ/2020
OZ schvaľuje návrh Zmluvy o prevode správy majetku obce Tešedíkovo č.
1/2020.
Hlas.: za: 7 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec
XVI. Schválenie predaja obecného pozemku (M. Matuzná)
Zámer predaja bol prerokovaný na predchádzajúcom rokovaní OZ. Zámer bol
zverejnený v zmysle predpisov.
Uznesenie č. 86/OZ/2020
OZ schvaľuje predaj pozemku: parcely registra „C“, parc. č. 697 - zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 48 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
žiadateľke : Márie Matuznej, bytom Rajecká 34, 821 07 Bratislava za kúpnu
cenu 10,- eur/m2. Dôvodom osobitného zreteľa je vysporiadanie pozemku.
Hlas.: za: 7 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec
XVII. Schválenie predaja pozemku vo vlastníctve Obce Tešedíkovo (Szekeres K.,
Szekeres Sz.)
Zámer predaja bol prerokovaný na predchádzajúcom rokovaní OZ. Zámer bol
zverejnený v zmysle predpisov.
Uznesenie č. 87/OZ/2020
OZ schvaľuje predaj pozemku: - novovytvorenej parcely registra „C“ 1734/5 –
zastavaná plocha o výmere 19 m2, odčlenenej z pôvodnej parcely CKN č.
1734/1 – zastavenej plochy o výmere 1593 m2, zameranej Geometrickým
plánom č. 75/2020, nachádzajúcej 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: Kinga Szekeres, bytom Tešedíkovo č. 1396,
Sabína Szekeres, bytom Tešedíkovo 1395 za kúpnu cenu 10,- eur/m2.
Dôvodom osobitného zreteľa je vysporiadanie pozemkov.
Hlas.: za: 7 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec
XVIII. Žiadosti
- Žiadosť č. 10492020 o odkúpenie pozemku - M. Danada a S. Danadová,
Diakovce č. 1025
Žiadatelia sú vlastníkmi hospodárskej budovy na parcele č. 72/98 a majú záujem
odkúpiť časť parcely č. 72/31 od Obce Tešedíkovo, ktoré bude využívané ako vstup
na ich pozemok.
Keďže na uvedenej parcele sa nachádza verejná zeleň zo žiadosti nie je zrejmé, že
akú rozlohu žiadajú a aký majú plány, starostka navrhla, aby boli pozvaný na
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nasledujúce zasadnutie stavebnej komisie, kde môžu spresniť a vysvetliť svoju
žiadosť.
Uznesenie č. 88/OZ/2020
OZ poveruje stavebnú komisiu s prešetrením žiadosti č. 1049/2020 o
odkúpenie pozemku zo dňa 26.8.2020.
Hlas.: za: 6 poslancov, proti: 1 poslanec (Z. Szabó), zdržal sa: 0 poslanec
(poslanec PhDr. K. Czuczor vyšiel zo zasadačky)
XIX. Informácie starostky
- začínajú sa asfaltové práce ulíc Širokej a Salibskej
- nové detské ihrisko je dokončené - bolo prekontrolované aj Slovenskou technickou
inšpekciou - niektoré nedostatky treba odstrániť
- začali aj s montovaním nových kamier - po 2 kamery na začiatku a konci obce, a 1
kamera pri budove novej materskej školy (zárda)
- zmluva je už podpísaná s Environmentálnym fondom na rekonštrukciu budovy DSS čakáme na vrátenie podpísanej zmluvy z ich strany
- čakáme na vypracovanie statického posudku budovy starej materskej školy - statik je
nedostupný
- čaká sa aj na predloženie ceny za injektáž základov zvonice
- verejné prerokovanie v súvislosti plazmovej spalovne bol
XX.

Rôzne
Pripomienky poslancov
poslankyňa Mgr. Z. Szarková - namietala proti ohňostroju, ktorý bol odpálený v
auguste vo večerných hodinách - patrí ku skupine ľudí, ktorí sú proti ohňostroju.
Existuje aj riešenie, že obec môže regulovať VZN-om používanie ohňostrojov, v
zákone je aj to, že starosta môže zakázať organizovanie ohňostroja - pri
vydaní/nevydaní povolenia. Poslankyňa nepodporuje vydávanie takéhoto povolenia.
Starostka, Mgr. Ildikó Agócs Kőrösi - je málo takých serióznych žiadateľov, ktorí
požiadajú o súhlas s vykonaním ohňostroja. Podaná žiadosť obsahovala všetky
potrebné náležitosti, ako aj časové rozmedzie vykonania, k žiadosti bolo priložené
oprávnenie púšťať pyrotechniku, bol uvedený aj účel (sobáš). Žiadateľ je oprávnenou
osobou vykonávať ohňostroje. Podľa novely zákona č. 58/2018 zábavná pyrotechnika
sa môže používať iba 31. decembra a 1. januára. Obecné zastupiteľstvo má možnosť
VZN-om zakázať alebo obmedziť používanie pyrotechnických výrobkov kategórie
F2,F3, P1,T1 na celom území obce alebo jej časti aj počas silvestrovských osláv.
Do povolenia sme uviedli, aby žiadateľ o vykonaní ohňostroja informoval aj miestny
dobrovoľný hasičský zbor - to aj dodržal.
Poslanci boli toho názoru, že schválenie VZN je zbytočné, povolenie aj tak vydáva
obec, starostka sa rozhodne racionálne podľa danej situácie.
Poslankyňa navrhla, aby v budúcnosti obyvatelia boli informovaní o vykonaní
ohňostroja počas roka mimo novoročných osláv.
Poslankyňa Mgr. Z. Szarková - informovala sa o zhodnotení jednotlivých
separovaných odpadov za účelom vysvetlenia obyvateľom opodstatnenosť
9

Zápisnica zo zasadnutia
zo dňa 8.9.2020
selektívneho zberu - na internetovej stránke spoločnosti ENVI-PAK sú informačné
videá a články o ďalšom zhodnotení odpadov.
obyvateľ - Tomáš Lelovics - má takú informáciu, že poslanci nemajú informáciu o
projekte "Vermek" - navrhuje, aby sa s tým zaoberalo obecné zastupiteľstvo.
Starostka - poslanci na júlovom zasadnutí boli o projekte informovaní. Starostka
poďakovala pánovi Tomášovi Lelovicsovi za jeho dobrovoľnícku prácu vykonanú na
priestranstve v okolí Vermek ako člen komisie životného prostredia.
XXI. Správa mandátovej komisie (príloha č. 7)
XXII. Záver
Pani starostka poďakovala poslancom za ich aktívnu účasť.

Mgr. Ildikó Agócs K ő r ö s i
starostka

Overovatelia zápisnice:

Ing. András Baranyay
zástupca starostu

Ing. Zsolt Mészáros

Judita Jóšvaiová

Zapísala: G. Kovácsová
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