Uznesenia zo zasadnutia OZ 15.10.2013
Uznesenie č. 97/OZ/2013
OZ dáva predbežný súhlas Františekovi Borsányimu - Akvafish, bytom Tešedíkovo č. 991
k vybudovaniu spevnenej plochy o rozlohe 66,9 m2 na verejnom priestranstve pred
nehnuteľnosťou so súp. číslom 856 v Tešedíkove.
Hlas.: všetci za
Uznesenie č. 98/OZ/2013
OZ schvaľuje úpravu rozpočtu obce č. 2/2013 podľa prílohy zápisnice zo zasadnutia OZ zo dňa
15.10.2013.
Hlas.: všetci za
Uznesenie č. 99/OZ/2013
OZ schvaľuje Návrh VZN č. 2/2013 o odchyte túlavých a zabehnutých zvierat v obci
Tešedíkovo.
Hlasovanie: za: 10 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržala sa: 1 poslankyňa
Uznesenie č. 100/OZ/2013
OZ schvaľuje zápisnicu ústrednej inventarizačnej komisie z vykonania fyzickej inventarizácie
majetku obce Tešedíkovo k 31.12.2012 a súhlasí s návrhom na vyradenie v roku 2013 podľa
predmetnej zápisnice.
Hlasovanie: všetci za
Uznesenie č. 101/OZ/2013
OZ schvaľuje predaj 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 Štefanovi
Balázsovi, bytom Tešedíkovo č. 1153. Dôvodom osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok
je vedľa pozemku vo vlastníctve žiadateľa. Náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí
kupujúci.
Hlas.: za: 11 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec
(3/5 väčšina všetkých poslancov)
Uznesenie č. 102/OZ/2013
OZ schvaľuje prémie zástupcu starostu obce za mesiac október 2013 vo výške 25,4 %.
Tajné hlasovanie
Uznesenie č. 103/OZ/2013
OZ schvaľuje poskytnutie finančného sponzorstva pre Gymnáziu Zoltána Kodálya v Galante vo
výške 50,- eur.
Hlas.: za: 6, proti: 4, zdržal sa: 1
Uznesenie č. 104/OZ/2013
OZ zamieta žiadosť Františeka Horvátha, bytom Tešedíkovo č. 466 o povolenie vybudovania
betónovej spevnenej plochy. OZ poverí stavebný úrad v Tešedíkove navrhnúť stavebníkovi
vybudovanie spevnenej plochy nasledovne: namiesto betónovej spevnenej plochy použiť
zhutnené makadamové lôžko. Napojenie na verejný chodník maximálne pod 15 stupňovým
uhlom.
Hlas.: všetci za

Uznesenie č. 105/OZ/2013
OZ berie na vedomie list č. 1274/2013 Okresného predsedníctva politickej strany MOST – HÍD
v Šali a ukladá obecnému úradu poslať organizácii rozhodnutie finančnej komisie vo veci
financovania voľnočasových aktivít detí.
Hlas.: všetci za
Uznesenie č. 106/OZ/2013
OZ odmieta žiadosť Jókaiho divadla v Komárne o poskytnutie finančného sponzorstva.
Hlas.: za: 8 poslancov, proti: 3 poslanci, zdržal sa: 0 poslanec
Uznesenie č. 107/OZ/2013
OZ schvaľuje zabezpečenie miestnosti pre rockovú skupinu Diamond Aliens dočasne
v Kultúrno-spoločenskom a informačnom centre v Tešedíkove. Za otváranie a zatváranie budovy
bude zodpovedný poslanec Richard Nagy.
Hlas.: všetci za
Uznesenie č. 108/OZ/2013
OZ zamieta žiadosť č. 1280/2013 o poskytnutí pôžičky. OZ poverí sociálnu komisiu
s prešetrením situácie a určuje 200 eurovú rýchlu finančnú výpomoc pre zabezpečenie životných
potrieb rodiny. (napr. kúrenie, strava pre deti, atď.)
Hlas.: všetci za
Uznesenie č. 109/OZ/2013
OZ ukladá obecnému úradu vypracovať VZN o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce
Tešedíkovo.
Hlas.: všetci za
Uznesenie č. 110/OZ/2013
OZ berie na vedomie ponuku spolupráce pre obec Tešedíkovo spoločnosti Open Door s.r.o.
Šaľa.
Hlas.: všetci za

Gyula Borsányi
starosta obce

v Tešedíkove, dňa 25.10.2013

