Uznesenia zo zasadnutia OZ 11.3.2014
Uznesenie č. 25/OZ/2014
OZ schvaľuje predaj pozemkov: Geometrickým plánom č. 107/2013 novovytvorené pozemky
parc. „C“ KN: parc. č. 1115/94 – zastavaná plocha o výmere 11 m2, parc. č. 1115/43 –
zastavaná plocha o výmere 10 m2,parc. č. 1115/95 – zastavaná plocha o výmere 17 m2, parc.
č. 1115/96 – zastavaná plocha o výmere 41 m2,parc. čť. 1115/97 – zastavaná plocha o výmere
5 m2, nachádzajúce sa v katastrálnom území 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 ktorých vlastníkom je Obec Tešedíkovo, za kúpnu cenu 10,-eur/m2 pre
žiadateľa: Anna Chybová, bytom Tešedíkovo č. 745. Dôvodom osobitného zreteľa je
skutočnosť, že rodinný dom žiadateľa sa nachádza na predmetných pozemkoch.
Hlas.: za: 9 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec

Uznesenie č. 26/OZ/2014
OZ schvaľuje zámer na vysporiadanie pozemkov pri jazere Téglások medzi obyvateľmi a
obcou.
Hlas.: za: 9 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec

Uznesenie č. 27/OZ/2014
OZ schvaľuje povrchovú úpravu verejného priestranstva v rozlohe 150 m2 (6m x 25 m) za
účelom krátkodobého státia pre osobné automobily na verejnom priestranstve obce na
parcelách č. 870/1 a 872/2 pre žiadateľa Ervin cukrárska výrobňa spol. s r.o. Tešedíkovo č.
1416 za nasledovných podmienok:
- povrchová úprava bude vytvorená z drveného kameniva
- prenajatá plocha bude lemovaná obrubníkom,
- na prenajatej ploche budú vysadené 2 stromy
- Výška nájomného sa stanovuje podľa Smernice obce Tešedíkovo na stanovenie nájomného
obecných nehnuteľností.
Hlas.: za: 8 poslancov, proti: 1 poslankyňa, zdržal sa: 0 poslanec

Uznesenie č. 28/OZ/2014
OZ schvaľuje poskytnutie finančného príspevku vo výške 200,- eur pre obyvateľov bytových
domov č. 1465,1466,1467 za účelom vybudovania oplotenia medzi rohom bytového domu č.
1465 a budovou Jednoty a spojením rohov bytových domov č. 1466 a 1467.
Hlas.: za: 7 poslancov, proti: 1 poslankyňa, zdržal sa: 1 poslanec

Uznesenie č. 29/OZ/2014
OZ schvaľuje zámer predaja pozemku parc. „C“ KN: parc. č. 114/1 – záhrady o výmere
418 m2, nachádzajúci sa v katastrálnom území 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 ktorých vlastníkom je Obec Tešedíkovo, za kúpnu cenu 10,eur/m2. OZ ukladá obecnému úradu zámer predaja zverejniť na úradnej tabuli obce po dobu
15 dní.
Hlas.: za: 9 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec

Uznesenie č. 30/OZ/2014
OZ schvaľuje prémie zástupcu za mesiac marec vo výške 24,5%.
Tajné hlasovanie

Uznesenie č. 31/OZ/2014
OZ schvaľuje uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien na pozemky
parc. register KN „C“, parc. č. 1115/3, parc. č. 142/1, parc. č. 142/2, parc. č. 142/4 a parc.
register KN „E“ parc. č. 1115/3 v katastrálnom území Tešedíkovo v prospech oprávneného
Západoslovenská Distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36 361 518, predmetom
ktorej bude bezodplatné zriadenie vecného bremena spočívajúceho v povinnosti Obce
Tešedíkovo strpieť na budúcich zaťažených nehnuteľnostiach v rozsahu vyznačenom
v geometrickom pláne: a) zriadenie a uloženie plánovaných elektroenergetických zariadení,
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie
a akékoľvek iné stavebné úpravy plánovanej stavby a jej odstránenie,
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami,
strojmi a mechanizmami budúcim oprávneným za účelom výkonu povolenej činnosti
a činností uvedených v písm. a) a b)
súvisiace a potrebné ohľadom plánovanej stavby „Tešedíkovo – Novostavba bytového domu
12 b.j. “, ktorej súčasťou budú elektroenergetické stavby a zariadenia distribučnej sústavy,
vrátane rozvodov elektrických vedení a prípojok.
(hlas.: za: 9 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0)

Gyula Borsányi
starosta obce

v Tešedíkove, dňa 19.3.2014

