Uznesenia zo zasadnutia OZ 9.2.2016
Uznesenie č. 1/OZ/2016
OZ schvaľuje zámenu pozemkov podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v platnom znení, a to pozemok parc. č. C-KN 1575/10 – vodné plochy o výmere 10 m2,
v hodnote 10,- eur/m2, zapísaný na LV č. 2041 vo vlastníctve obce Tešedíkovo, za pozemok
vedený na LVč. 799, parc. č. C-KN 1614/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 10 m2, v
hodnote 10,- eur/m2 vo vlastníctve Silvestera Ižmána, bytom Tešedíkovo č. 1482. Zámena
pozemkov bude upravená uzavretím zámennej zmluvy. Dôvodom osobitného zreteľa je
skutočnosť, že pozemok pred rodinným domom je verejným priestranstvom obce. OZ ukladá
zverejnenie zámeru zámeny na úradnej tabule obce a na internetovej stránke obce po dobu 15
dní.
Hlas.: za: 10 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec

Uznesenie č. 2/OZ/2016
OZ schvaľuje zámenu pozemkov podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v platnom znení, a to pozemok parc. č. C-KN 1575/9 – vodné plochy o výmere 19 m2, v
hodnote 10,- eur/m2, zapísaný na LV č. 2041 vo vlastníctve obce Tešedíkovo, za pozemok
vedený na LVč. 2644, parc. č. C-KN 1613/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2,
v hodnote 10,- eur/m2 vo vlastníctve Arpáda Vargu a Márie Vargovej, obaja bytom
Tešedíkovo č. 821. Zámena pozemkov bude upravená uzavretím zámennej zmluvy. Dôvodom
osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok pred rodinným domom je verejným
priestranstvom obce. OZ ukladá zverejnenie zámeru zámeny na úradnej tabule obce a na
internetovej stránke obce po dobu 15 dní.
Hlas.: za: 10 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec

Uznesenie č. 3/OZ/2016
OZ schvaľuje zámenu pozemkov podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v platnom znení, a to pozemok parc. č. C-KN 1575/8 – vodné plochy o výmere 104 m2,
v hodnote 10,- eur/m2, zapísaný na LV č. 2041 vo vlastníctve obce Tešedíkovo, za pozemky
vedené na LVč. 2615, parc. č. C-KN 1611/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 34 m2,
a na LV č. 1135, parc. č. C-KN 1609/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 70 m2, t.j.
spolu 104 m2, v hodnote 10,- eur/m2 vo vlastníctve Ing. Ferdinanda Herencsára, bytom Nad
Lúčkami 3141/37 Bratislava, PSČ 841 05 a Ing. Gabriely Herencsárovej, bytom Kukučínova
533/24, Šaľa. Zámena pozemkov bude upravená uzavretím zámennej zmluvy. Dôvodom
osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok pred rodinným domom je verejným
priestranstvom obce. OZ ukladá zverejnenie zámeru zámeny na úradnej tabule obce a na
internetovej stránke obce po dobu 15 dní.
Hlas.: za: 10 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec

Uznesenie č. 4/OZ/2016
OZ schvaľuje zámenu pozemkov podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v platnom znení, a to pozemok parc. č. C-KN 1575/7 – vodné plochy o výmere 56 m2,
v hodnote 10,- eur/m2, zapísaný na LV č. 2041 vo vlastníctve obce Tešedíkovo, za pozemok
vedený na LVč. 283, parc. č. C-KN 1608/16 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 56 m2,
v hodnote 10,- eur/m2 vo vlastníctve Heleny Darázsovej, bytom Tešedíkovo č. 1423,

Františeka Darázsa, bytom Tešedíkovo č. 1015 a Ilony Szentandrási, bytom Tešedíkovo
č. 1238. Zámena pozemkov bude upravená uzavretím zámennej zmluvy. Dôvodom
osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok pred rodinným domom je verejným
priestranstvom obce. OZ ukladá zverejnenie zámeru zámeny na úradnej tabule obce a na
internetovej stránke obce po dobu 15 dní.
Hlas.: za: 10 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec

Uznesenie č. 5/OZ/2016
OZ schvaľuje kúpu nehnuteľností v katastrálnom území Tešedíkovo, evidované na LV č. 1356,
stavbu: rodinný dom so súpisným číslom 183 nachádzajúci sa na parcele "C" č.: 143, pozemok: parc.
č. 143 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 522 m2 do vlastníctva Obce Tešedíkovo, od
predávajúceho: Tibor Csank, bytom Tešedíkovo č. 183 za kúpnu cenu 15900,- eur.

Hlas.: za: 10 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec

Uznesenie č. 6/OZ/2016
OZ schvaľuje kúpu nehnuteľností v katastrálnom území Tešedíkovo, evidované na LV č.1513, stavbu:
rodinný dom so súpisným číslom 184 nachádzajúci sa na parcele "C" č.: 145, pozemok: parc. č. 145 zastavané plochy a nádvoria o výmere 568 m2 do vlastníctva Obce Tešedíkovo, od predávajúcich Juraj
Trombitás, bytom Dolné Saliby č. 111, František Trombitáš, bytom Šaľa, Vlčanská 556/2, Katarína
Škvarková, rod. Trombitásová, bytom Chorvátsky Grob, Na Pasienku 1698/143, Oľga Trombitášová,
rod. Petrová, bytom Šaľa, Záhradnícka 261/75, Andrej Trombitáš, bytom Šaľa, Záhradnícka 261/75 a
Igor Trombitáš, Záhradnícka 261/75 za kúpnu cenu 30 000,- eur.

Hlas.: za: 10 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec

Uznesenie č. 7/OZ/2016
OZ schvaľuje návrh VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základných školách a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Tešedíkovo 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. OZ ukladá obecnému úradu
zverejniť návrh VZN po dobu 15 dní na úradnej tabule obce a na internetovej stránke obce.
Hlas.: za: 10 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec

Uznesenie č. 8/OZ/2016
OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce o výsledku následnej finančnej
kontroly za III. štvrťrok 2015.
Hlas.: za: 10 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec

Uznesenie č. 9/OZ/2016
OZ berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2015.
Hlas.: za: 10 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec

Uznesenie č. 10/OZ/2016
OZ schvaľuje zriadenie záložného práva v prospech ŠFRB na nehnuteľnosti v katastrálnom
území Tešedíkovo, vedené na LV č. 2041:

stavba: Bytový dom so súp. číslom 181 na parc. č. 142/1
pozemok: parc. č. 142/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 252 m2.
Hlas.: za: 10 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec
Uznesenie č. 11/OZ/2016
OZ schvaľuje zriadenie záložného práva v prospech Ministerstva dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja SR na nehnuteľnosti v katastrálnom území Tešedíkovo, vedené na LV č.
2041:
stavba: Bytový dom so súp. číslom 181 na parc. č. 142/1
pozemok: parc. č. 142/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 252 m2.
OZ schvaľuje nájomný charakter Bytového domu so súpisným číslom 181, postavený
na parc. č. 142/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 252 m2, vedený na LV č. 2041
na dobu neurčitú.
Hlas.: za: 10 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec

Uznesenie č. 12/OZ/2016
OZ schvaľuje odmenu za výkon funkcie zástupcu starostu za mesiac január vo výške 26,89 %
a za mesiac február vo výške 26,44 %.
Tajné hlasovanie

Uznesenie č. 13/OZ/2016
OZ schvaľuje jednorazový finančný príspevok pre Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM
Galanta vo výške 100,- eur.
Hlas.: za: 7 poslancov, proti: 2 poslanec, zdržal sa: 1 poslanec
v Tešedíkove, dňa 15.2.2016.

Gyula Borsányi
starosta obce

A 2016. február 9-ei Peredi KT ülés határozatai
1/KT/2016 számú határozat
A KT jóváhagyja a 138/1991-es számú törvény 9a§, 8. bekezdésének e) pontja értelmében a
2041-es tulajdonlapon nyilvántartott Pered Község tulajdonában lévő 1575/10-es
parcellaszámú 10 m2 területű vízterület cseréjét Ižmán Szilveszter, Pered 1482-es szám alatti
lakos tulajdonában lévő, 799-es tulajdonlapon nyilvántartott telkével: 1614/4-es
parcellaszámú 10 m2 területű beépített terület és udvarral 10,- euró/m2 értékben. A testület
megbízza a községi hivatalt, hogy tegye közzé a község telekcsere szándékát a község
hirdetőtábláján és internetes oldalán.
Szavazás: mellette: 10 képviselő, ellene: 0 képviselő, tartózkodott: 0 képviselő

2/KT/2016 számú határozat
A KT jóváhagyja a 138/1991-es számú törvény 9a§, 8. bekezdésének e) pontja értelmében a
2041-es tulajdonlapon nyilvántartott Pered Község tulajdonában lévő 1575/9-es
parcellaszámú 19 m2 területű vízterület cseréjét Varga Árpád és Varga Mária, Pered 821-es
szám alatti lakosok tulajdonában lévő, 2644-es tulajdonlapon nyilvántartott telkével: 1613/8as parcellaszámú 19 m2 területű beépített terület és udvarral, 10,- euró/m2 értékben. A testület
megbízza a községi hivatalt, hogy tegye közzé a község telekcsere szándékát a község
hirdetőtábláján és internetes oldalán.
Szavazás: mellette: 10 képviselő, ellene: 0 képviselő, tartózkodott: 0 képviselő

3/KT/201 számú határozat
A KT jóváhagyja a 138/1991-es számú törvény 9a§, 8. bekezdésének e) pontja értelmében a
2041-es tulajdonlapon nyilvántartott Pered Község tulajdonában lévő 1575/8-as
parcellaszámú 104 m2 területű vízterület cseréjét Ing. Herencsár Ferdinánd, pozsonyi, és Ing.
Herencsár Gabriella, sellyei lakosok tulajdonában lévő, 2615-ös tulajdonlapon nyilvántartott,
1611/3-as parcellaszámú 34 m2 területű beépített terület és udvarral, és az 1135-ös
tulajdonlapon nyilvántartott, 1609/4-es parcellaszámú 70 m2 területű beépített terület és
udvarral, összesen 104 m2 területtel, 10,- euró/m2 értékben. A testület megbízza a községi
hivatalt, hogy tegye közzé a község telekcsere szándékát a község hirdetőtábláján és
internetes oldalán.
Szavazás: mellette: 10 képviselő, ellene: 0 képviselő, tartózkodott: 0 képviselő

4/KT/2016 számú határozat
A KT jóváhagyja a 138/1991-es számú törvény 9a§, 8. bekezdésének e) pontja értelmében a
2041-es tulajdonlapon nyilvántartott Pered Község tulajdonában lévő 1575/7-es
parcellaszámú 56 m2 területű vízterület cseréjét , Darázs Ilona, Pered 1423, Darázs Ferenc,
Pered 1015 és Szentandrási Ilona, Pered 1238-as szám alatti lakosok tulajdonában lévő, 283as tulajdonlapon nyilvántartott telkével: 1608/16-os parcellaszámú 56 m2 területű beépített
terület és udvarral, 10,- euró/m2 értékben. A testület megbízza a községi hivatalt, hogy tegye
közzé a község telekcsere szándékát a község hirdetőtábláján és internetes oldalán.
Szavazás: mellette: 10 képviselő, ellene: 0 képviselő, tartózkodott: 0 képviselő

5/KT/2016 számú határozat

A KT jóváhagyja az 1356-os számú tulajdonlapon nyilvántartott 183-as számú családi ház, és
a 143-as parcellaszámú, 522 m2 területű beépített terület és udvar megvásárlását Pered
Község tulajdonába Csank Tibor, Pered 183 szám alatti lakostól, 15 900,- euró vételi árért.
Szavazás: mellette: 10 képviselő, ellene: 0 képviselő, tartózkodott: 0 képviselő

6/KT/2016 számú határozat
A KT jóváhagyja az 1513-as számú tulajdonlapon nyilvántartott 184-es számú családi ház, és
a 145-ös parcellaszámú, 568 m2 területű beépített terület és udvar megvásárlását Pered
Község tulajdonába Trombitás György alsószeli, Trombitáš Ferenc sellyei, Škvarková
Katarína horvátgurabi, Trombitášová Oľga sellyei, Trombitáš Andrej sellyei és Trombitáš
Igor sellyei lakosoktól, 30 000,- euró vételi árért.
Szavazás: mellette: 10 képviselő, ellene: 0 képviselő, tartózkodott: 0 képviselő

7/KT/2016 számú határozat
A KT jóváhagyja Pered Község 1/2016-os számú ÁÉR-tervezetét, és meghagyja a községi
hivatalnak, hogy 15 napra tegye közzé a tervezetet a község hirdetőtábláján és internetes
oldalán.
Szavazás: mellette: 10 képviselő, ellene: 0 képviselő, tartózkodott: 0 képviselő

8/KT/2016 számú határozat
A KT tudomásul veszi Pered Község főellenőrének beszámolóját a 2015-ös év III.
negyedévének pénzügyi ellenőrzéséről.
Szavazás: mellette: 10 képviselő, ellene: 0 képviselő, tartózkodott: 0 képviselő

9/KT/2016 számú határozat
A KT tudomásul veszi Pered Község főellenőrének beszámolóját a 2015-ös év ellenőrzési
tevékenységéről.
Szavazás: mellette: 10 képviselő, ellene: 0 képviselő, tartózkodott: 0 képviselő

10/KT/2016 számú határozat
A KT jóváhagyja a peredi kataszterben lévő, 2041-es számú tulajdonlapon nyilvántartott, 181es számú lakótömböt és a 252 m2 területű, 142/1-es parcellaszámú beépített terület és udvart
terhelő zálogjogot az Állami lakásfeljesztési alap javára.
Szavazás: mellette: 10 képviselő, ellene: 0 képviselő, tartózkodott: 0 képviselő

11/KT/2016 számú határozat
A KT jóváhagyja a peredi kataszterben lévő, 2041-es számú tulajdonlapon nyilvántartott, 181es számú lakótömböt és a 252 m2 területű, 142/1-es parcellaszámú beépített terület és udvart
terhelő zálogjogot a Közlekedési, Építésügyi és Területfejlesztési Minisztérium javára. A KT
jóváhagyja a bérlakások kizárólagos bérleti jellegét.
Szavazás: mellette: 10 képviselő, ellene: 0 képviselő, tartózkodott: 0 képviselő

12/KT/2016 számú határozat
A KT a polgármesterhelyettesnek 2016 januárjára 26,89 %-os és 2016 februárjára 26,44%-os
jutalmat hagy jóvá.
Titkos szavazás

13/KT/2016 számú határozat
A KT 100 eurós egyszeri anyagi támogatást hagy jóvá a Galántai Kodály Zoltán Gimnázium
részére.
Szavazás: mellette: 7 képviselő, ellene: 2 képviselő, tartózkodott: 1 képviselő
Pered, 2016.2.15.
Borsányi Gyula
polgármester

