Uznesenia zo zasadnutia OZ 9.9.2014
Uznesenie č. 65/OZ/2014
OZ schvaľuje VZN č. 2/2014 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.
Hlas.: za: 9 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec
Uznesenie č. 66/OZ/2014
OZ schvaľuje správu hlavného kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly
a hospodárenie s majetkom obce za I. polrok 2014.
Hlas.: za: 9 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec
Uznesenie č. 67/OZ/2014
OZ schvaľuje v súlade ustanoveniami § 10 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení
neskorších predpisov a článku VI. Ods. 7 druhej vety Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom obce Tešedíkovo trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky obce z dôvodu , že
je zo všetkých zistených okolností zrejmé, že ďalšie vymáhanie u doleuvedeného dlžníka by
bolo neúspešné a nehospodárne a majetkové pomery dlžníkov – fyzických osôb by neviedli
ani k čiastočnému uspokojeniu pohľadávky: Karol Ambrús, Žihárec 788 pohľadávka na
nájomnom z r. 2005 vo výške 663,87 EUR.
Hlas.: za: 9 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec
Uznesenie č. 68/OZ/2014
OZ schvaľuje v súlade ustanoveniami § 10 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení
neskorších predpisov a článku VI. Ods. 7 druhej vety Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom obce Tešedíkovo trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky obce z dôvodu , že
je zo všetkých zistených okolností zrejmé, že ďalšie vymáhanie u doleuvedeného dlžníka by
bolo neúspešné a nehospodárne a majetkové pomery dlžníkov – fyzických osôb by neviedli
ani k čiastočnému uspokojeniu pohľadávky: Andrea Somogyiová, Tešedíkovo 1181,
pohľadávka na nájomnom z r. 2005 vo výške 663,87 EUR
Hlas.: za: 9 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec
Uznesenie č. 69/OZ/2014
OZ schvaľuje v súlade ustanoveniami § 10 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení
neskorších predpisov a článku VI. Ods. 7 druhej vety Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom obce Tešedíkovo trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky obce z dôvodu , že
je zo všetkých zistených okolností zrejmé, že ďalšie vymáhanie u doleuvedeného dlžníka by
bolo neúspešné a nehospodárne a majetkové pomery dlžníka – právnickej osoby by neviedli
ani k čiastočnému uspokojeniu pohľadávky: NsP Galanta – pohľadávka na nájomnom za roky
2000 – 2001 vo výške 1 520,54 EUR.
Hlas.: za: 7 poslancov, proti: 2 poslanci, zdržal sa: 0 poslanec
Uznesenie č. 70/OZ/2014
OZ ukladá Obecnému úradu, v prípade pohľadávky PD Tešedíkovo vo výške 445,25 EUR,
vyžiadať od správcu konkurznej podstaty zápisnicu o zrušení a rozdelení majetku družstva
medzi oprávnenými osobami. OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o výsledku
následnej finančnej kontroly č. 4/2014 o nakladaní s pohľadávkami a záväzkami obce v roku
2013 zameranú na dodržiavanie platnej internej a externej legislatívy v procese od evidovania
až po ich úhradu a vymáhanie.
Hlas.: za: 9 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec

Uznesenie č. 71/OZ/2014
OZ odporúča:

1./ v súlade s § 84 ods. 2 písm. a) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní ( daňový poriadok )
v znení neskorších predpisov, zánik daňových nedoplatkov u daňových dlžníkov uvedených
v 1. bode prílohy č. 2 Zápisnice zo zasadnutia Inventarizačnej komisie obce Tešedíkovo,
konaného dňa 03.09.2014 z dôvodu, že suma dočasne nevymožiteľného daňového nedoplatku
nepresiahne 20,- € a ich vymáhanie je spojené s ťažkosťami a možno predpokladať, že ďalšie
vymáhanie by neviedlo ani k čiastočnému uspokojeniu daňových nedoplatkov .
OZ pri vydaní rozhodnutí o zániku daňového nedoplatku odporúča postupovať podľa § 84
ods. 3 daňového poriadku.
Hlas.: za: 9 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec
Uznesenie č. 72/OZ/2014
OZ odporúča
a) v súlade s § 82 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní ( daňový poplatok ) vydať
rozhodnutie o zriadení záložného práva pri nasledovných daňových dlžníkov podľa 2.
bodu prílohy č. 2 Zápisnice zo zasadnutia Inventarizačnej komisie obce Tešedíkovo,
konaného dňa 03.09.2014.
OZ pri vydaní rozhodnutí o zriadení záložného práva odporúča postupovať podľa druhej
a tretej vety § 84 daňového poriadku.
b) v odôvodnených prípadoch, kde daňový dlžník vlastní majetok a správca dane má ťažkosti
s vymáhaním dane inou formou, podľa ustanovení daňového zákona zahájiť exekučné
konanie u daňových nedoplatkov podľa bodu 3 prílohy č. 2. Zápisnice zo zasadnutia
Inventarizačnej komisie obce Tešedíkovo, konaného dňa 03.09.2014.
c) riešenie pohľadávok pri nájomných bytoch podľa prílohy č. 3 Zápisnice zo zasadnutia
Inventarizačnej komisie obce Tešedíkovo, konaného dňa 03.09.2014.
Hlas.: za: 8 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 1 poslanec

Uznesenie č. 73/OZ/2014
OZ schvaľuje zámenu pozemkov podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v platnom znení, zapísaných na LV č. 2041 vo vlastníctve obce Tešedíkovo, parc. č. CKN 1927/10 – lesné pozemky o výmere 189 m2 za pozemky na LV č. 3141, parc. č. C-KN
1927/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 114 m2, parc. č. 1927/7 – orná pôda o
výmere 29 m2, parc. č. 1927/11 – orná pôda o výmere 40 m2 a parc. č. 1927/12 – zastavaná
plocha
o výmere 6 m2, spolu o výmere 189 m2 vo vlastníctve Alexander Laczko a Judit
Laczko, rod. Anda, obaja bytom Tešedíkovo č. 526. Zámena pozemkov bude upravená
uzavretím zámennej zmluvy.
Hlas.: za: 9 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec
Uznesenie č. 74/OZ/2014
OZ schvaľuje návrh zmluvy č. 09092014 medzi zmluvnými stranami Obec Tešedíkovo
a Alexanderom Laczkom, bytom Tešedíkovo č. 526 na určenie podmienok realizácie nového
odtokového kanála so zabezpečením záujmov obce.
Hlas.: za: 9 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec

Uznesenie č. 75/OZ/2014
OZ schvaľuje čerpanie rozpočtu obce za I. polrok 2014 bez výhrad.
Hlas.: za: 10 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec

Uznesenie č. 76/OZ/2014
OZ schvaľuje prémie zástupcu starostu obce za mesiac august 2014 vo výške 24,67 % a za
mesiac september vo výške 26,4 %.
Tajné hlasovanie

Uznesenie č. 77/OZ/2014
OZ zamieta žiadosť č. 422/2014 o odkúpenie pozemku s parc. č. 2306/4.
Hlas: za: 7 poslancov, proti: 3 poslanci, zdržal sa: 0 poslanec

Uznesenie č. 78/OZ/2014
OZ schvaľuje poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci vo výške 50,- eur na kúpu
detského ošatenia a školských potrieb pre obyvateľku Tešedíkova.
Hlas.: za: 9 poslancov, proti: 1 poslanec, zdržal sa: 1 poslanec

Uznesenie č. 79/OZ/2014
OZ schvaľuje poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci vo výške 50,- eur na kúpu
detského ošatenia a školských potrieb pre obyvateľku Tešedíkova.
Hlas.: za: 10 poslancov, proti: 1 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec

Uznesenie č. 80/OZ/2014
OZ schvaľuje poskytnutie finančného príspevku vo výške 100,- eur pre Jókaiho divadlo
v Komárne.
Hlas.: za: 7 poslancov, proti: 4 poslanci, zdržal sa: 0 poslanec

Uznesenie č. 81/OZ/2014
OZ schvaľuje vytvorenie spevnenej plochy na Hlavnej ulici pred predajňou obuvi podľa
predloženej dokumentácie za podmienok, že pod spevnenou plochou terén nebude
betónovaný, a parkovacia časť spevnenej plochy bude vytvorená pre dve autá použitím
zatrávňovacích tvárnic.
Hlas.: za: 10 poslancov, proti: 1 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec

Uznesenie č. 82/OZ/2014
OZ schvaľuje vybudovanie spevnenej plochy podľa predloženej dokumentácie pred rodinným
domom žiadateľa so súp. č. 1171 bez betónovania.
Hlas.: za: 10 poslancov, proti: 1 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec

Uznesenie č. 83/OZ/2014
OZ ukladá stavebnému úradu, aby vyzval stavebníka Ladislava Lacka, aby stavebné práce
vykonané na verejnom priestranstve na hlavnej ulici bez zbytočného odkladu uviedol do
súladu s projektom stavby a s vydaným stavebným povolením, inak stavebné konanie bude
pozastavené.
Hlas.: za: 11 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec.

Gyula Borsányi
starosta obce

V Tešedíkove, dňa 11.9.2014

