Uznesenia zo zasadnutia OZ 3.9.2013
Uznesenie č. 84/OZ/2013
OZ schvaľuje vyhodnotenie čerpania rozpočtu obce za I. polrok 2013.
Hlas.: všetci za
Uznesenie č. 85/OZ/2013
OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly za II.
štvrťrok 2013.
Hlas.: všetci za
Uznesenie č. 86/OZ/2013
OZ schvaľuje Dodatok č. 1/2013 k VZN č. 2/2011 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základných školách, o výške príspevku za pobyt dieťaťa
v materských školách, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady
v školskej jedálni, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu
detí.
Hlasovanie: všetci za
Uznesenie č. 87/OZ/2013
OZ schvaľuje predaj pozemku vo vlastníctve obce, par. „C“ KN č. 717/14 – zastavané plochy a
nádvoria o výmere 49 m2, nachádzajúci sa v katastrálnom území obce Tešedíkovo, zapísané na
LV č. 2041, podľa § 9a ods.8 písm.e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného
osobitného zreteľa za cenu 20,- eur /m2. Dôvodom osobitného zreteľa je skutočnosť, že vodná
šachta žiadateľa sa nachádza na tomto pozemku.
Hlas.: za: 10 poslancov, proti: 0 poslanec, zrdžal sa: 1 poslanec
Uznesenie č. 88/OZ/2013
OZ schvaľuje zámer predaja pozemku par. „C“ KN č. 830/2 – orná pôda o výmere 21 m2
(spoluvlastnícky podiel Obce Tešedíkovo je 2/6, t.j. 7 m2), nachádzajúci sa v katastrálnom
území obce Tešedíkovo, zapísané na LV č. 1594, podľa § 9a ods.8 písm.e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa za cenu 10,- eur /m2. Dôvodom
osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok je vedľa pozemku vo vlastníctve žiadateľa. OZ
ukladá obecnému úradu zverejniť zámer predaja po dobu 15 dní.
Hlas.: za: 11 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec
Uznesenie č. 89/OZ/2013
OZ schvaľuje poskytnutie sponzorského príspevku vo výške 100,- eur pre Tamása Fölösa, bytom
Tešedíkovo č. 88. na náklady súvisiace s prípravou na medzinárodné súťaže.
Hlas.: všetci za
Uznesenie č. 90/OZ/2013
OZ schvaľuje prémie zástupcu starostu obce za mesiac august 2013 vo výške 25,4 % a za mesiac
september 2013 vo výške 24,1 %.
Tajné hlasovanie
Uznesenie č. 91/OZ/2013
OZ ruší uznesenie č. 6/OZ/2013 zo dňa 15.1.2013.
Hlas.: všetci za
Uznesenie č. 92/OZ/2013
OZ schvaľuje predaj pozemku vo vlastníctve obce: parcelu č. 71/90 – záhrady o výmere 43 m2
(LV č. 2041), nachádzajúcu sa v katastrálnom území obce Tešedíkovo z dôvodu hodného

osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.z. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov Eve Szokolovej, bytom Tešedíkovo č. 1329 za cenu 10,00 eur /m2.
Dôvodom hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetný pozemok už mnohé roky
užíva žiadateľ. OZ schvaľuje kúpu pozemk par. „C“ KN č. 71/152 – záhrady o výmere 45 m2,
nachádzajúci sa v katastrálnom území obce Tešedíkovo, vo vlastníctve Evy Szokolovej, bytom
Tešedíkovo č. 1329, zapísané na LV č. 1194 za cenu 10,00 eur/m2.
Hlas.: za: 11 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec

Uznesenie č. 93/OZ/2013
OZ schvaľuje poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci vo výške 50,- eur na kúpu detského
šatstva a školských potrieb pre obyvateľku Tešedíkova.
Hlas.: za: 10 poslancov, proti: 1 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec
Uznesenie č. 94/OZ/2013
OZ schvaľuje poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci vo výške 50,- eur na kúpu detského
šatstva a školských potrieb pre obyvateľku Tešedíkova.
Hlas.: za: 10 poslancov, proti: 1 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec
Uznesenie č. 95/OZ/2013
OZ schvaľuje poskytnutie návratnej pôžičky vo výške 300,- eur pre obyvateľku Tešedíkova na
uhradenie nájomného a kúpu školských potrieb s podmienkou pravidelného mesačného splatenia
pôžičky s mesačnou splátkou 50,- eur na základe splátkového kalendára.
Hlas.: za: 8 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržali sa: 3 poslanci
Uznesenie č. 96/OZ/2013
OZ schvaľuje Miestnemu klubu strany Most-Híd v Tešedíkove vykonanie čiastočného
reštauračného zákroku na historickom pomníku padlým hrdinom v Peredskej bitke v roku 1849.
Reštaurácia sa týka uvedenia chýbajúcej dolnej časti národného erbu – vavrinec z mosadzu – do
pôvodného stavu.
Hlas.: všetci za

Gyula Borsányi
starosta obce

v Tešedíkove, dňa 11.9.2013

