Zápisnica zo zasadnutia
zo dňa 14.12.2021
Zápisnica
z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tešedíkove
dňa 14. 12. 2021
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Osprav.: Judita Jóšvaiová, Anita Barošová Lacková, Ladislav Somogyi, Ing. Július Zilizi
Neosprav.: -

I.

Otvorenie
Rokovanie Obecného zastupiteľstva otvorila a viedla v zmysle zákona č.369/1990 Zb.
starostka obce Mgr. Ildikó Agócs Kőrösi, ktorá privítala pána hlavného kontrolóra, pána
zástupcu starostky, pani prednostku a prítomných poslancov na zasadnutí. Oznámila
prítomným, že svoju neúčasť ospravedlnili 4 poslanci a skonštatovala, že na zasadnutí
je prítomných 7 poslancov, t.j. nadpolovičná väčšina poslancov obecného
zastupiteľstva z celkového počtu 11 poslancov a tým je splnená podmienka, aby bolo
Obecné zastupiteľstvo uznášania schopné.

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: 7 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec)

III.

Voľba návrhovej komisie
Pani starostka navrhla do návrhovej komisie poslancov: 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
Pani starostka navrhla za členov mandátovej komisie poslancov: MDDr. Peter Czakó,
PhDr. Kristián Czuczor
(hlas.: za: 5 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržali sa: 2 poslanci /MDDr. P. Czakó,
PhDr. K. Czuczor/)

V.

Určenie overovateľov zápisnice
Pani starostka navrhla za overovateľov zápisnice zo zasadnutia OZ poslancov: Ing. Zsolt
Mészáros, Ing. András Baranyay
(hlas.: za: 6 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 1 poslanec /Ing. Zs. Mészáros/)

VI.

Kontrola plnenia uznesení predchádzajúceho zasadnutia OZ (príloha č. 1)
Kontrolu plnenia uznesení z prechádzajúceho, 30. zasadnutia OZ vykonal pán hlavný
kontrolór obce, Štefan Bencze.
1

Zápisnica zo zasadnutia
zo dňa 14.12.2021
Uznesenie č. 56/OZ/2021
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 30. zasadnutia OZ
v Tešedíkove, konaného dňa 23.11.2021.
Hlas.: za: 7 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec

VII.

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022
Pán hlavný kontrolór informoval poslancov o návrhu plánu kontrolnej činnosti, ktorý je
prílohou č. 2 tejto zápisnice.
Uznesenie č. 57/OZ/2021
OZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok
2021.
Hlas.: za: 7 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec

VIII.

Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Obce Tešedíkovo č. 1/2021 o dani z
nehnuteľností, o dani za psa, o dani za užívanie verejného priestranstva, o dani za
ubytovanie, o dani za predajné automaty, o dani za nevýherné hracie prístroje, o
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Poslancom schválený návrh VZN o miestnych daniach a poplatkov bol zverejnený na
úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce po dobu 15 dní na
pripomienkovanie. K návrhu VZN obci neboli doručené žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 58/OZ/2021
OZ schvaľuje VZN č. 1/2021 o dani z nehnuteľností, o dani za psa, o dani za
užívanie verejného priestranstva, o dani za ubytovanie, o dani za predajné
automaty, o dani za nevýherné hracie prístroje, o poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
Hlas.: za: 7 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec

IX.

Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky a z auditu konsolidovanej
účtovnej závierky Obce Tešedíkovo
Nezávislý audítor vo svojej správe neuviedol žiadne nedostatky v účtovníctve obce.
Správa audítora je prílohou č. 3 tejto zápisnice.
Uznesenie č. 59/OZ/2021
OZ berie na vedomie Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky
a konsolidovanej účtovnej závierky Obce Tešedíkovo za rok 2020.
Hlas.: za: 7 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec

X.

Žiadosti
- Žiadosť č. 1154/2021 o odkúpenie pozemku – Ľudovít Balog – Vlčany, Róbert Balog
– Šaľa, Ing. Peter Balog – Šaľa
Žiadatelia by chceli legalizovať svoje stavby a z toho dôvodu žiadajú o odkúpenie
pozemku vo vlastníctve obce v rozlohe 6 m2, ktorý bol zameraný novým geometrickým
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plánom a odčlenený z pôvodnej parcely – vodnej plochy. Poslanci sa zhodli na kúpnej cene:
10,- eur, a je to prípad hodný osobitného zreteľa. Dôvodom predaja je vysporiadanie
pozemkov.

Uznesenie č. 60/OZ/2021
OZ schvaľuje zámer predaja pozemku: - novovytvorenej parcely registra „C“,
parc. č. 2015/2 – vodnej plochy o výmere 6 m2, odčlenenej z pôvodnej parcely
CKN č. 2015 – vodnej plochy o výmere 18 318 m2, vedenej na LV č. 2041,
zameranej Geometrickým plánom č. 89/2021, 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: Ľudovít Balog, bytom
Vlčany č. 660, Róbert Balog, bytom Záhradnícka 284/16, Šaľa a Ing. Peter Balog,
bytom Vinohradnícka 152/7, Šaľa, za kúpnu cenu 10,- eur/m2. Dôvodom
osobitného zreteľa je vysporiadanie pozemkov. OZ ukladá obecnému úradu
zverejniť zámer predaja na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce
po dobu 15 dní.
Hlas.: za: 7 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec

XI.

Informácie starostky
- Verejné osvetlenie – už nám konečne boli dodané svietidlá, zajtra začínajú
s montážou. Nové svietidlá budú nasadené v zmysle vykonaného auditu,
a následne na základe potreby by sme na tmavých miestach môžeme doplniť
svietidlá.
- Rekonštruckia miestnych komunikácií na uliciach Hlavná a Vásártér bola vykonaná.
Pri ceste v ulici Vásártér na dvoch miestach stojí voda po daždi. Napojením priamo
na odvodňovaciu rúru vodu môžeme odviesť vodu do jazera Vásártér (vďaka
občianskemu združeniu Lynx, ktorí pripravili odvodňovacie potrubie v zemi)
- Obnova podlahy telocvične ZŠ - pri uzávierke čerpania rozpočtu sa našli voľné
financie – suma rekonštrukcie je vo výške 148 051,- eur
- Boli podané žiadosti o poskytnutie nenávratnej finančnej pomoci do Interreg, MAS,
BG
- Odvodnenie povrchových vôd v Sídlisku budúcnosti je vyriešené umiestnením
odvodňovacích rúr – ďalšie 2 odvodňovacie žľaby budú umiestnené na ďalšom
úseku v Sídlisku budúcnosti a ešte v tomto roku 2 odvodňovacie žľaby budú
umiestnené na Hlavnej ulici za kostolom.
- Búracie práce stavby starej materskej školy prebehli v poriadku – priestory pivnice
sú ponechané v pôvodnom stave. Pozemok bude oplotený, okenné otvory na
budove starej základnej školy budú uzavreté.

XII.

Rôzne
Pripomienky poslancov
-

Poslankyňa Mgr. Zuzana Szarková – večným problémom v telocvični je vlhkosť
v priestoroch telocvične – nová podlaha je z PVC materiálu, dostali sme nejakú
garanciu na ňu?
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-

-

-

Starostka, Mgr. Ildikó Agócs Kőrösi – s vlhkosťou priestorov telocvične budeme
musieť sa zaoberať na budúci rok – zabezpečením rekuperácie – ak je to najlepším
riešením na tento problém
Poslankyňa Mgr. Zuzana Szarková – sa pýtala na doručené žiadosti o poskytnutie
dotácií z rozpočtu obce – kvôli ich zapracovania do rozpočtu obce na nasledujúci
rok
Starostka – žiadostí je veľa, zatiaľ neboli sumarizované
Poslanec Ing. Zsolt Mészáros – položil otázku v súvislosti s asfaltovaním ďalších
úsekov vedľajších komunikácii v obci
Starostka – áno, rekonštrukcia ciest je v pláne asfaltovaním tých úsekov ciest, na
ktorých boli umiestnené odvodňovacie žľaby – ako nám to umožní náš rozpočet.

XIII.

Správa mandátovej komisie (je prílohou zápisnice)

XIV.

Záver
Pani starostka ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva a každému popriala
pokojné prežitie vianočných sviatkov.

Mgr. Ildikó Agócs K ő r ö s i
starostka

Ing. András Baranyay
zástupca starostu

Overovatelia zápisnice:
Ing. Zsolt Mészáros

Ing. András Baranyay

Zapísala: G. Kovácsová
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