Zápisnica zo zasadnutia
zo dňa 9.3.2021
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tešedíkove
dňa 9. 3. 2021
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, na začiatku zasadnutia chýbal: L. Somogyi
Osprav.: A. Lacková, PhDr. K. Czuczor
Neosprav.: 0

I.

Otvorenie
Pani starostka privítala každého účastníka viedokonferencie. Skonštatovala, že počet
prítomných poslancov je 8, obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

II.

Schválenie programu
Program zasadnutia bol zaslaný poslancom. Pani starostka navrhuje vykonať jednu
zmenu, a to vynechať žiadosť spoločnosti Alza č. 151/2021 o umiestnení alzaboxu
v obci – nakoľko žiadosť už nie je aktuálna (uprednostňujú umiestnenie alzaboxu vo
väčších obciach). K zmene programu poslanci nemali žiadne pripomienky. Pani
starostka dala hlasovať za zmenený program.
(hlas.: za: 8 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec)

III.

Voľba návrhovej komisie
Ing. András Baranyay, Ing. Zsolt Mészáros
(hlas.: za: 7 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 1 poslanec /Ing. Zs. Mészáros/)

IV.

Voľba mandátovej komisie
Judita Jóšvaiová, Zoltán Szabó
(hlas.: za: 7 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 1 poslanec /Z. Szabó/)
K videokonferencii sa pridal poslanec Ladislav Somogyi.

V.

Určenie overovateľov zápisnice
MDDr. Peter Czakó, Ing. Július Zilizi
(hlas.: za: 6 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržali sa: 2 poslanci /MDDr. P. Czakó, Ing.
J. Zilizi/)

VI.

Kontrola plnenia uznesení predchádzajúcich zasadnutií OZ (príloha č. 1)
Pán hlavný kontrolór predniesol svoju správu o kontrole plnení uznesení.
Uznesenie č. 1/OZ/2021
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 23. a 24. zasadnutia OZ v
Tešedíkove konaných dňa 15.12.2020 a 29.12.2021.
Hlas.: za: 9 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec
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VII.

Predstavenie projektu Bio Park Tešedíkovo, schválenie vypracovania projektovej
dokumentácie a spôsobu financovania realizácie projektu formou nenávratných
finančných prostriedkov (príloha č. 2)
V roku 2020 obec podala žiadosť na poskytnutie finančnej dotácie na projekt Zelené
obce, na ktorú sme do dnešného dňa nedostali definitívnu odpoveď. Tento projekt by
riešil skrášlenie nevyužitého obecného areálu v ulici Salibskej – výsadbou stromov na
túto plochu. Pani, ktorá nám vypracovala výsadbovú dokumentáciu k projektu Zelené
obce, nám navrhla možnosť vypracovania štúdia na využitie tohto veľkého
priestranstva. V roku 2021 budú rôzne možnosti na získanie nenávratných finančných
prostriedkov na vypracovanie projektovej dokumentácie, na základe ktorého potom
by sme mohli realizovať projekt aj po častiach – podľa možností.
K videokonferenciu sa pripojila pani Ing. Júlia Straňáková – záhradný a krajinný
architekt autorizovaný, ktorá predstaví poslancom vypracovnú štúdiu. Spracovanie
projektovej dokumentácie až po realizáciu projektu je veľmi dlhý proces, projektová
dokumentácia musí prejsť cez verejné obstarávanie, aj územným rozhodnutím aj
stavebným povolením na realizáciu.
Biopark Tešedíkovo – intenzívna časť a extenzívna časť:
Intenzívna časť – stretávacie spoločenské ohnisko pre obyvateľov a návštevníkov
A.
Cyklistické využitie (pre deti, pre korčuliarov, pre cyklistov)
B.
Pódium (prestrešenie, prezliekareň, WC) - na túto časť je nutné dotiahnuť
elektrinu, vodu, kanalizáciu
C.
Detské ihrisko
D.
Výbeh pre psov
E.
Športovisko
F.
Ohnisko s posedením – gril
G.
Náučný chodník

Extenzívna časť – prírodná časť (v rozlohe 15000 m2)
- Pozorovateľňa – výhliadková funkcia
- Včelnica
- Mokraď – kvitnúca prírodná lúka (podmočená časť)
Plocha by bola vybavená mobiliárom, osvetlením, výsadbou stromov, trávnikom,
lúčnym trávnikom.
Parkovacie miesta zatiaľ neriešila.
Pani starostka poďakovala pani Ing. Straňákovej za predstavenie štúdie, a podotkla, že
počas procesu projektovania možno by navrhla menšie zmeny – napríklad výbeh pre
psov by mohol byť dostupný priamo z ulice, parkovisko by sa dalo vytvoriť aj v rámci
areálu.
Projekt musí prejsť územným rozhodnutím, musí byť vybudovaná prípojka na
elektrinu, na vodovod, na kanalizáciu, budú potrebné vyjadrovačky zo životného
prostredia. Stavby (pódium, výhliadková stavba) bude potrebné riešiť samostatne.
Súčasťou projektovej dokumentácie bude aj rozpočet na celé územie – na podávanie
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žiadosti a výber dodávateľa. Predpokladaná cena zákazky (projektovej dokumentácie)
je vo výške 20 000,- eur (bez DPH).
Vo výzvach eurofondov projektová dokumentácia je oprávneným nákladom projektu.
Pani starostka sa pýtala na očakávané výzvy, v rámci ktorých by sme mohli požiadať
o dotáciu na tento projekt – výzvy by mali byť vyhlásené v marci – na revitalizáciu
obcí, ale aj v júni (IROP).
Starostka navrhuje, aby sme v záujme využitia daných možností vyhlásených výziev
bola do rozpočtu obce zaradená čiastka na vypracovanie projektovej dokumentácie
projektu Biopark – aby sme na nevyužiteľnej ploche na parcelách č. 1118/1 a 1118/2
mohli vybudovať oddychovú zónu pre obyvateľov obce.
Poslancom sa páčila štúdia a súhlasili s vypracovaním projektovej dokumentácie.
Uznesenie č. 2/OZ/2021
OZ schvaľuje vypracovanie projektovej dokumentácie projektu „Bio park
Tešedíkovo“ a súhlasí s realizáciou projektu v katastrálnom území Tešedíkovo,
na parcelách 1118/1 a 1118/2.
Hlas.: za: 9 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanci

VIII.

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2020 (príloha č. 3)
Pán hlavný kontrolór v krátkosti zhrnul svoju správu o kontrolnej činnosti za rok 2020.
Uznesenie č. 3/OZ/2021
OZ berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Tešedíkovo za rok 2020.
Hlas.: za: 9 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanci

IX.

Spáva hlavného kontrolóra obce o výsledku finančnej kontroly za obdobie
III. štvrťrok 2020 (príloha č. 4)
Pán hlavný kontrolór v krátkosti zhrnul svoju správu o výsledku finančnej kontroly.
Uznesenie č. 4/OZ/2021
OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce o výsledku finančnej
kontroly za III. štvrťrok 2020.
Hlas.: za: 9 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržali sa: 0 poslanec

X.

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu Obce
Tešedíkovo na roky 2022-23 a k návrhu rozpočtu Obce Tešedíkovo na rok 2021.
Stanovisko je prílohou č. 5 tejto zápisnice. Hlavný kontrolór obce odporúča
obecnému zastupiteľstvu schváliť rozpočet obce na nasledujúce roky.
Uznesenie č. 5/OZ/2021
OZ berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu
viacročného rozpočtu Obce Tešedíkovo na roky 2022-2023 a k návrhu
rozpočtu Obce Tešedíkovo na rok 2021.
Hlas.: za: 9 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec
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XI.

Návrh na schválenie čerpania rozpočtu Obce Tešedíkovo za rok 2020
(príloha č. 6)
Poslanci OZ nemali žiadny pripomienky k čerpaniu rozpočtu obce za rok 2020.
Uznesenie č. 6/OZ/2021
OZ schvaľuje čerpanie rozpočtu Obce Tešedíkovo za rok 2020 bez výhrad.
Hlas.: za: 9 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec

XII.

Schválenie rozpočtu a programového rozpočtu Obce Tešedíkovo na rok 2021, a
schválenie informatívneho rozpočtu obce na roky 2022-2023 (príloha č. 6)
Finančná komisia prerokovala návrh rozpočtu na rok 2021 a na ďalšie roky na svojom
zasadnutí, ktorá sa konala formou videokonferencie. Pani K. Győrögová, účtovníčka
obce Tešedíkovo informuje poslancov o položkách rozpočtu, ktoré boli zmenené na
návrh komisie a zároveň podrobne o jednotlivých programoch, zaradených do
rozpočtu obce:
Č. pol.
Názov položky
zmena
dôvod
Rozpočet ZŠ s vjm:
Jedáleň
633004
odsávač pár
-5700,- eur grant
Mzdy, odvody
-1234,50
Školský klub
materiál
-761,Rozpočet ZŠ s vjs:
normatíva

612001

osobné príplatky
-5000,odvody
-1748,63309
knihy, noviny
-800,63302
PC
-4500,- (táto suma bude
presunutá pod položku 637005 – špeciálne služby – o jej použití rozhodne
v budúcnosti obecné zastupiteľstvo)
Školský klub
61201
osobné príplatky
-1128,Odvody
-406,Rozpočet obce :
V kapitole obecných novín pod č. 0830 637004 navrhli zvýšiť sumu o 2000,- eur, aby
obecné noviny boli vydané 3x v roku.
Návrh rozpočtu obce a škôl bol zverejnený na pripomienkovanie s uvedenými
zmenami na webstránke obce a na informačnej tabuli obce po dobu 15 dní.
V príjmovej časti rozpočtu sa oproti vlaňajšiemu rozpočtu bola navýšená hodnota
daňových príjmov – v položke výnos dane z príjmov samospráv – podľa
signalizovaných údajov. Položky miestnych daní a poplatkov sa tiež zvýšili v zmysle
schválených VZN o daniach a poplatkoch. Položka refundácie je znížená o 6000,- eur
(vlani sme mali vysoký preplatok za plyn). V kapitole „transféry“ je plánovaných
27000,- ako dotácie Covid-19 na testovanie obyvateľov – táto suma bude počas roka
ešte vyššia. Ostatné položky príjmovej časti rozpočtu ostali na úrovni čerpania
rozpočtu za rok 2020. Celková výška príjmov rozpočtu je: 3 080 098,- eur.
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Výdavková časť rozpočtu obce bola prezretá podľa jednotlivých programov. Zmeny
nastali v programe: ochrana pred požiarmi – položka bola zvýšená kvôli očakávanej
zvýšenej spotrebe energie na budovu požiarnej zbrojnice a výdavky na materiál, PHM
(požiarne auto),
Odpadové hospodárstvo – zvýšená položka „Služby“ na 65 000,- eur z dôvodu
zvýšenia poplatku za uloženie odpadu, zvýšila sa aj položka „servis a náhradné diely –
oprava smetiarskeho vozidla.
V programe č. 7 – Vzdelávanie – v položke „materiál“ je plánovaných 11 000,zvýšenie je z dôvodu plánovanej výmeny vnútorných dverí MŠ.
Program č. 8 – Šport – znížila sa položka na opravu budov
Program č. 9 – Kultúra – v položke kultúrnych podujatí je plánovaných symbolicky 10
000,- eur – podľa toho, či nám epidemiologická situácia dovolí usporiadať kultúrne
podujatia.
Položku Dotácie sme nechali na úrovni vlaňajšieho roka – starostka navrhla, aby
dotácie boli prerokované na samostatnom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Program č. 10 – Prostredie pre život – podprogram „Verejná zeleň“ – plánovaný je
výdavok na kúpu lavíc do cintorína a na obnovu plochy pred domom smútku.
Kapitola - Verejné osvetlenie – zvýšená položka energia – po vymenení osvetlenia je
očakávaná vyššia spotreba.
V programe Bývanie bola zvýšená položka 635 005 – rutinná a štandardná údržba
strojov na 7000,- eur – na prípadné opravy kotlov.
V kapitole Opatrovateľská služba programu č. 12 Sociálne služby sú navýšené platy
z dôvodu zvýšenia minimálnej mzdy od roku 2021.
Kapitálové výdavky – na kamerový systém je naplánovaný kapitálový výdavok vo
výške 5000,- eur, a na hojdačky 15 000,- eur, na nákup pozemkov (vysporiadanie)
1000,- eur, na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice 15000,- eur (na vnútornú
rekonštrukciu – voda, plyn, sociálne miestnosti), na výstavbu priechodov pre chodcov
– 36 000,- eur, na revitalizáciu námestia 15000,- eur (rekonštrukcia fontány), na
rekonštrukciu verejného osvetlenia 150 000,- eur, v rámci programu Sociálnych
služieb je plánovaných 3900,- eur na projektovú dokumentáciu výťahu do DSS,
posledná položka kapitálových výdavkov je Splácanie úverov vo výške 122 000,- eur.
Schválením vypracovania projektovej dokumentácie projektu Biopark Tešedíkovo do
rozpočtu obce - v časti kapitálových výdavkov treba vložiť ešte 25000,- eur na
vypracovanie projektovej dokumentácie Bioparku, a v príjmovej časti rozpočtu
navýšiť položku Prevod z rezervného fondu, takto bude rozpočet vyvážený na strane
príjmov aj na strane výdavkov v celkovej hodnote 3 105 098,- eur.
Pani starostka dala poslancom hlasovať za zmenu návrhu rozpočtu o 25 000,-.
Poslankyňa Mgr. Z. Szarková sa opýtala na výdavky plošných testovaní. Starostka
vysvetlila poslancom postup nahlasovania údajov a následného financovania
testovania občanov. Štát prepláca výdavky obce na základe zaslanej refundačnej
žiadosti. Dnes bola podpísaná 7. žiadosť o refundáciu, z toho sú preplatené 3 žiadosti.
Aktuálna situácia je taká, že na testovanie do konca februára bolo vynaložených cca.
38 000,- eur (táto suma neobsahuje ešte všetky výdavky – nie sú zahrnuté
administratívny materiál, odvoz nebezpečného odpadu, atď.), o refundáciu výdavkov
sme požiadali vo výške 51 510,- eur.
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Uznesenie č. 7/OZ/2021
OZ schvaľuje zmenu návrhu rozpočtu Obce Tešedíkovo na rok 2021 zvýšením
o 25 000,- eur na výdavkovej časti rozpočtu v programe 10 Prostredie pre
život, položka č. 06.2.0. Ochrana prírody a krajiny o 25 000,- eur, zvýšením
o 25 000,- eur na príjmovej časti rozpočtu v programe 5 Príjmové finančné
operácie, položka Prevod prostriedkov z rezervného fondu.
Hlas.: za: 9 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec

Uznesenie č. 8/OZ/2021
OZ schvaľuje rozpočet Obce Tešedíkovo na rok 2021 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 2022-2023 podľa
priloženej prílohy.
Hlas.: za: 9 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec

Uznesenie č. 9/OZ/2021
OZ berie na vedomie informatívny rozpočet obce na roky 2022-2023 podľa
priloženej prílohy.
Hlas.: za: 9 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec

XIII.

Schválenie založenia združenia obcí "Cyklotrasa Tešedíkovo - Diakovce" v zmysle §
20b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, schválenie Zmluvy o zriadení
združenia obcí a stanov združenia obcí (príloha č. 6)
Pani starostka informovala poslancov o zámere založenia nového združenia obcí
Diakovce a Tešedíkovo, ktorých spoločnou snahou je vybudovanie cyklotrasy medzi
obcami. V roku 2020 už bola podaná žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na
vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie cyklotrasy medzi obcami
(výzva Ministerstva dopravy), ale žiaľ neúspešne. Keďže pozemky, na ktorých by sa
dalo vybudovať cyklotrasu sú v katastrálnom území obce Diakovce, a obec Tešedíkovo
nemá právo investovať do majetku inej obce, preto vznikne toto združenie so sídlom
v Tešedíkove. Združenie bude zapísané na Úrade Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Poslanci plne súhlasili s návrhom starostky založiť si združenie pod názvom
„Cyklotrasa Tešedíkovo – Diakovce“ a s uzatvorením zmluvy o založení združenia obcí
ako aj so stanovami združenia.
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Uznesenie č. 10/OZ/2020
OZ schvaľuje
- založenie združenia obcí „Cyklotrasa Tešedíkovo-Diakovce“ v zmysle §20b
zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení,
- uzatvorenie Zmluvy o zriadení združenia obcí a stanov druženia obcí.
Hlas.: za: 9 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec

XIV.

Žiadosti
- Žiadosť č.17/2021 o odkúpenie parciel č. 1758/1, 1758/2 – E. Kocsisová
Žiadateľka mala záujem o odpredaj horeuvedených parciel (ktorých je
spoluvlastníkom v podiele 2/6 k celku) obci už aj v predchádzajúcich rokoch,
naposledy v roku 2015, kedy dostala takú odpoveď: „Vysporiadanie jedného
spoluvlastníckeho podielu na predmetných parcelách nie je systémovým riešením
tejto problematiky a preto sa OZ uznieslo vo vzťahu k Vašej žiadosti na tom, že
parcely, ktorých ste podielovou spoluvlastníčkou, bude možné v budúcnosti
vysporiadať za predpokladu, ak sa vysporiadanie bude týkať všetkých
spoluvlastníckych podielov dotknutých parciel.“
Na predmetné parcely, na ktorých v minulosti bola vybudovaná pozemná
komunikácia sa viaže zákonom zriadené vecné bremeno.
Poslanci navrhli, aby žiadateľom bola poslaná podobná odpoveď, ako v roku 2015,
v žiadnom prípade nesúhlasia s odkúpením parciel.

Uznesenie č. 11/OZ/2021
OZ zamieta žiadosť E. Kocsisovej, pod č. 17/2021 o odkúpenie parciel č.
1758/1 a 1758/2.
Hlas.: za: 9 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec

- Žiadosť č. 103/2021 o odkúpenie pozemku – Bc. A. Farkas
Žiadateľ má záujem odkúpiť parcelu č. 1728/1 – vodná plocha o výmere 739 m2 za
účelom výstavby rodinného domu. Pozemok je vo vlastníctve obce, ale obec nemá
prístup k pozemku. Žiadateľ však v žiadosti neuviedol svoj zámer odkúpiť parcelu č.
1728/2 – záhrada o výmere 110 m2 – poslanci navrhujú, aby odkúpil oba pozemky.
Vlastníkmi priľahlého pozemku k žiadanému pozemku sú rodičia žiadateľa – pri
výstavbe rodinného domu by stavebník nemal prístup k svojmu pozemku. Kvôli týmto
otázkam zastupiteľstvo navrhuje túto žiadosť prešetriť stavebnou komisiou.
Uznesenie č. 12/OZ/2021
OZ ukladá stavebnej komisii riešiť žiadosť č. 103/2021 o odkúpenie pozemku
zo dňa 29.1.2021.
Hlas.: za: 9 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanci

- Žiadosť č. 220/2021 o odkúpeniu pozemku – PLQ Development, s.r.o.
Spoločnosť, ktorá je žiadateľom o odkúpenie časti pozemku s parc. č. 1749/23 vo
vlastníctve obce, sa stal vlastníkom budovy so súpisným číslom 1258, nachádzajúcej
sa na tomto pozemku. Žiadateľ by chcel odkúpiť pozemok pod budovou a zadný dvor.
7

Zápisnica zo zasadnutia
zo dňa 9.3.2021
V budúcnosti spoločnosť plánuje vykonať rekonštrukciu budovy prestavbou na
polyfunkčnú budovu. Starostka navrhuje zastupiteľstvu schváliť zámer predaja
žiadanej časti pozemku za cenu 10,- eur/m2, ako vysporiadanie pozemkov.
Do schválenia predaja je potrebné geodetické zameranie žiadanej časti pozemku.

Uznesenie č. 13/OZ/2021
OZ schvaľuje zámer predaja pozemku: časť parcely (pozemok pod budovou
a zadný dvor) registra „C“ 1749/23 - zastavaná plocha a nádvorie,
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: PLQ Development, s.r.o., P. Pázmaňa 915/9, Šaľa, IČO: 47910003
za kúpnu cenu 10,- eur/m2. 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: 9 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec

- Žiadosť č. 236/2021 o odkúpenie pozemku – Ľ. Balog
Žiadateľ žiada o odkúpenie časti pozemku na brehu jazera Kurča. Svoju žiadosť
odôvodňuje tým, že existujúca budova so súpisným číslom 432 vyčnieva sčasti do
pozemku obce a takisto aj vyrovnanie hranice pozemku.
Poslanci nesúhlasia s odpredajom brehu jazera (z dôvodu vyčistenia vodnej plochy
v budúcnosti), preto navrhujú, aby žiadosť prešetrila stavebná komisia.
Uznesenie č. 14/OZ/2021
OZ ukladá stavebnej komisii riešiť žiadosť č. 236/2021 o odkúpenie pozemku
zo dňa 3.3.2021.
Hlas.: za: 9 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec

-

Žiadosť o uzatvorenie dodatku k zmluve o nájme vodnej plochy Téglások – OZ
Telektó
V predošlých rokoch pri vodnej ploche Téglások obci pribudla (výmenou pozemkov
medzi obcou a biskupstvom) jedna parcela, ktorá zatiaľ nie je súčasťou nájomnej
zmluvy na vodnú plochu Téglások. OZ Telektó žiada o rozšírenie nájomnej zmluvy
s dodatkom na parcelu č. 2346/88 – orná pôda o výmere 8015 m2 z dôvodu záujmu
skolaudovať altánok, ktorý bol vybudovaný čiastočne na tejto parcele. Poslanci
súhlasili s uzatvorením dodatku k nájomnej zmluve.
Uznesenie č. 15/OZ/2021
OZ schvaľuje rozšírenie nájomnej zmluvy na vodnú plochu Téglások zo dňa
13.10.2015 o nájom pozemku s parcelným číslom 2346/88 – orná pôda
o výmere 8033 m2 uzatvorením Dodatku č. 2 s nájomcom: Občianske
združenie Telektó – združenie rybárov a ochrancov prírody.
Hlas.: za: 9 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec
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XV.

Informácie starostky
- V obci cez víkendy prebieha testovanie Covid-19 – informácie o možnom otváraní
škôl – bude to spoločné rozhodnutie starostov okolitých obcí
- Informácia o výsledku výberového konania na post riaditeľky materskej školy
s vjm - Zárda - od 1. februára 2021 je vymenovaná nová riaditeľka – Katarína
Szalayová Ziliziová
- Bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie z Envirofondu na dokončenie projektu
rekonštrukcie budovy domova dôchodcov – zateplenie obvodových stien a plášťa
budovy, výmena ústredného kúrenia v celkovej hodnote cca. 90 000,- eur.
- v rámci výzvy „malý leader“ majú možnosť miestne združenia požiadať o dotáciu
z NSK – túto možnosť využilo OZ Lynx na vybudovanie chodníka okolo jazera
Vásártér – v hodnote 3000,- eur.
- V obci boli umiestnené 3 smetiaky na psie výkaly – pred obecným úradom, na
brehu jazera Telektó a na brehu jazera Téglások
- Odvodnenie dažďových vôd – projektová kancelária bola zatvorená z dôvodu
ochorenia Covid
- Priechody pre chodcov – prebieha realizácia – betónovanie základov,
elektroinštalačné práce sú dokončené

XVI.

Rôzne

XVII.

Pripomienky poslancov
Poslankyňa Mgr. Zuzana Szarková – pýtala sa na stav vyučovania na jednotlivých
školách, či existuje online komunikácia medzi učiteľkami a deťmi materských škôl, či
môže zriaďovateľ kontrolovať tieto veci. Poslankyňa poukázala na program edupage,
ktorý využíva základná škola pri online vyučovaní žiakov – podľa jej informácií na
základnej škole s vjm nie sú online vyučovacie hodiny.
Starostka – proces vzdelávania patrí do kompetencie škôl – prebieha online forma
vyučovania, kto nemá pripojenie na internet, takým žiakom posielajú úlohy poštou.
Čo sa týka škôl – online forma výchovnej činnosti nie je povinná, riaditeľky materskej
školy zárda a MS s vjs proaktívne posielali materiály detičkám cez ich rodičov a takto
vznikol nárok rodičov maďarskej škôlky na podobnú online komunikáciu.
Školy – základné školy majú za povinnosť učiť dištančnou formou – vzdelávanie na
základnej škole s vjm prebieha prostredníctvom inej platformy ako edupage
(otvorená trieda).
Poslanec L. Somogyi – pýtal sa na koncepciu pridelenia nájomných bytov nájomcom –
v iných obciach pri prideľovaní bytov majú v komisii zastúpenie aj poslanci – navrhuje,
aby do komisie boli zvolení aj poslanci.
Starostka – k prideleniu nájomného bytu dôjde po zohľadnení z viacerých hľadísk –
poradovník uchádzačov, príjem žiadateľa (min. – max.), počet detí, atď. , o pridelení
rozhoduje komisia, ktorej členmi sú: A. Vargová, G. Kovácsová a starostka. Poslanci
môžu navrhnúť ďalšieho člena komisie – komisia rozhoduje operatívne, o pridelení
bytu je spísaná zápisnica a je uložená celá súvisiaca korešpondencia. Starostka
neodporúča, aby pridelenie bytov bolo prerokúvané na zasadnutí obecného
zastupiteľstva.
Správa mandátovej komisie (je prílohou zápisnice)
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XVIII. Záver

Mgr. Ildikó Agócs K ő r ö s i
starostka

Overovatelia zápisnice:

Ing. András Baranyay
zástupca starostu

MDDr. Peter Czakó

Ing. Július Zilizi

Zapísala: G. Kovácsová
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