Zápisnica zo zasadnutia
zo dňa 09.11.2010
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tešedíkove
dňa 09. 11. 2010
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Osprav.: 0
Neosprav.: 0

I.

Otvorenie
Starosta obce privítal prítomných a zahájil rokovanie.

II.

Schválenie programu
Do programu zasadnutia OZ bol zaradený programový bod – žiadosť bývalých
členov tanečnej skupiny „Csülleng“ a starosta navrhoval programový bod
„ponuka na prenájom strešných plôch...“ dať dopredu - program bol jednohlasne
schválený.
(hlas.: všetci za)

III.

Voľba návrhovej komisie
Ing. Štefan Barczi, Zoltán Szabó
(hlas.: 2 sa zdržali)

IV.

Voľba mandátovej komisie
Mgr. Eva Százová, MuDr. Katarína Darázsová
(hlas.: 2 sa zdržal)

V.

Určenie overovateľov zápisnice
Alexander Kovács, Zoltán Varga
(hlas.: 2 sa zdržali)

VI.

Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Uznesenie č. 71/OZ/2010 – dodatok bol vyvesený po dobu 15 dní
Uznesenie č. 74/OZ/2010 – dotyčné osoby boli písomne upovedomení
Uznesenie č. 75/OZ/2010 – dotáciu „Odberu krvi“ sa nedalo riešiť formou poukážok,
nakoľko už MO Červeného kríža už objednala balíčky pre darcov krvi. Faktúra bola
preplatená.
Uznesenie č. 76/OZ/2010 – A. Lacková bola informovaná písomne
-

Ponuka na prenájom strešných plôch za účelom inštalácie a prevádzky
fotovoltaického zariadenia – firma NOVISOL
Na dnešné zasadnutie bol pozvaný reprezentant firmy, pán Ing. Štefančík, kto objasní
poslancom ponuku firmy.
Firma Novisol je nová firma na slovenskom trhu. Vznikla spojením 2 firiem (TOP Bios +
Finon)
– EON – Západoslovenská energetika musí dať súhlas na realizáciu
- Dovtedy ponúkajú uzavretie zmluvy o budúcej nájomnej zmluve
– Ing. Mozoli: 1. otázka: Za 15 rokov môže dôjsť k poškodeniu strechy. V koho réžií
by bola oprava strechy v prípade prenájmu strešnej plochy? Odpoveď – firma
znáša prevádzkové náklady fotovoltaických zariadení (sú bezúdržbové zariadenia),
v prípade poistnej udalosti platí poisťovňa.
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-

2. otázka: Čo by sa stalo, keby bolo potrebné demontovať fotovoltaické
zariadenia, napríklad v prípade generálnej opravy strechy? Odpoveď: V takých
prípadoch, keď zariadenie bude po dlhšiu dobu mimo prevádzky, firma je
oprávnený nájom alikvotne znížiť.
- PhDr. Nováková: 3. otázka: Keď bude potrebná generálna oprava strechy a firma,
ktorá bude robiť opravu strechy odmietne záruku po nainštalovaní zariadenia?
Odpoveď: - je potrebné dopredu sa dohodnúť
4. otázka: - Sú aj Čechách nainštalované na administratívnych budovách takéto
zariadenia, alebo len na priemyselných budovách?
Odpoveď: Sú väčšinou na administratívnych budovách.
5. otázka: Budova obecného úradu je zaťažená, je v takom prípade možnosť zriadenia
vecného bremena? Odpoveď: v prípade už zaťaženej budovy zriadenia vecného
bremena na takú budovu sa vynechá zo zmluvy.
Ing. Štefančík ešte vysvetlil, že existujú rôzne typy a technológie týchto zariadení, aj
také, ktoré možno položiť vodorovne na strechu bodovy.
Fotky, ktoré doniesol sú prílohami zápisnice.
Uznesenie č. 77/OZ/2010
OZ súhlasí s pripravením návrhu zmluvy o budúcej
nájomnej zmluve s firmou NOVISOL, s.r.o., Mýtna 15,
811 07 Bratislava, IČO: 44 512 337 o prenájmu strešným
plôch obecného úradu a škôlky.
(hlas.: všetci za)
- Žiadosť členov bývalej tanečnej skupiny „Csülleng“ (príloha)
Denisa Varga, bývalá členka tanečnej skupiny Csülleng požiadala poslancov o súhlas
s tým, aby šaty (ktoré si dali ušiť so súhlasom obecného zastupiteľstva) mohli vhodne
uložiť (každý bývalý člen skupiny) u seba doma.
Poslanci nesúhlasili s návrhom, aby si ich ponechali bývalí členovia, lebo šaty sú
majetkom obce. Nakoľko šaty majú vysokú (nielen peňažnú) hodnotu, treba dbať na
ich vhodné uloženie. Šaty budú umiestnené v miestnosti v budove Informačného
centra, kde bude upratovačka pravidelne vetrať. Nebudú v starých skriniach, ale budú
zavesené na tyči a zakryté proti prachu.
VII.

Návrhy VZN na rok 2011
Uznesenie č. 78/OZ/2010
OZ schvaľuje Návrh VZN č. 2/2010 o podmienkach
určovania a vyberania dane za psa na území obce
Tešedíkovo
(hlas.: všetci za)
Uznesenie č. 79/OZ/2010
OZ schvaľuje Návrh VZN č. 3/2010 o podmienkach
určovania a vyberania miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
obce Tešedíkovo
(hlas.: všetci za)
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Uznesenie č. 80/OZ/2010
OZ schvaľuje Návrh VZN č. 4/2010 o podmienkach
určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území
obce Tešedíkovo
(hlas.: všetci za)
Uznesenie č. 81/OZ/2010
OZ schvaľuje Návrh VZN č. 5/2010 o podmienkach
určovania a vyberania dane za ubytovanie na území
obce Tešedíkovo
(hlas.: všetci za)
Uznesenie č. 82/OZ/2010
OZ schvaľuje Návrh VZN č. 6/2010 o podmienkach
určovania a vyberania dane za predajné automaty
a nevýherné hracie prístroje na území obce Tešedíkovo
(hlas.: všetci za)
Uznesenie č. 83/OZ/2010
OZ schvaľuje Návrh VZN č. 7/2010 o podmienkach
určovania a vyberania dane za užívanie verejného
priestranstva na území obce Tešedíkovo
(hlas.: všetci za)
VIII.

Voľba hlavného kontrolóra
Dňa 14.9.2010 uznesením č. 61/OZ/2010 bola vyhlásená voľba hlavného
kontrolóra, ktorá bola zverejnená na úradnej tabuli obce a na internetovej
stránke obce. Dňa 4.10.2010 bola prijatá prihláška v zalepenej obálke
s označením „Voľba hlavného kontrolóra“. Do termínu ukončenia výberového
konania bola doručená len jedna obálka ( je prílohou zápisnice). Ing. Jurás na
dnešnom zasadnutí otvoril obálku, ktorú doručil p. Štefan Bencze, Ružový rad č.
23, Tvrdošovce a obsahuje: prihlášku do výberového konania, overené doklady
o vzdelaní, životopis, výpis z registra trestov, čestné prehlásenie o odbornej
praxe, súhlas so spracovaním osobných údajov, čestné prehlásenie o nepodnikaní
a fotokópie certifikátov a osvedčení o vykonaných školeniach. Poslanci
skonštatovali, že uchádzač plní všetky požadované podmienky.
Uznesenie č. 84/OZ/2010
OZ jednohlasne zvolilo Štefana Benczeho za hlavného
kontrolóra obce Tešedíkovo na dobu: 6 rokov.
(hlas.: všetci za)

Štefan Bencze, hlavný kontrolór obce Tešedíkovo poďakoval poslancom za prejavenú
dôveru. Starosta obce prial znovuvolenému kontrolórovi veľa úspechov k ďalšej práci.

IX.

Úprava rozpočtu č. 2 na rok 2010
(je prílohou zápisnice)
Úprava rozpočtu bola doručená poslancom spolu s pozvánkou na zasadnutie.
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Uznesenie č. 85/OZ/2010
OZ schvaľuje úpravu rozpočtu č. 2 obce Tešedíkovo na
rok 2010
(hlas.: všetci za)
X.

XI.

Prémie zástupcu starostu za mesiac november 2010
Tajné hlasovanie
Uznesenie č. 86/OZ/2010
OZ schvaľuje prémie zástupcu starostu za mesiac
november 2010 vo výške 26,2 %.
Rôzne
Žiadosť č. 1505/2010 – o finančný príspevok pre tanečníkov, ktoré sa
zúčastnia na Majstrovstvách sveta v Ternopile (Ukrajina)
Poslanec Ing. Mészáros navrhuje im poskytnúť príspevok vo výške 500,- eur.
Hlasovanie: za: 2 proti: 9
Ďalší návrh: 250,- eur – Hlasovanie: za 4 (MUDr. Darázsová, PhDr. Nováková, Ing.
Mészáros, Ing. Mozoli) proti: 7 poslancov
Keďže predchádzajúce návrhy neprešli, nasledujúci návrh na poskytnutie finančného
príspevku je 150,- eur – Hlasovanie: za: 6 (Ing. Mozoli, Tornyi F., Varga Z., MUDr.
Darázsová, Mgr. Százová, Ing. Jurás)
Uznesenie č. 87/OZ/2010
OZ schvaľuje poskytnúť finančný príspevok vo výške
150,- eur tanečníkom – reprezentantom na
Majstrovstvách sveta v Ternopile.
(hlas.: za: 6, proti: 5, zdržal sa: 0)
-

-

-

-

List č. 1508/2010 – Ďakovný list – od p. László Pukkai, autora knihy:“A
földreformok árnyékában Mátyusföldön 1919-1949“ za sponzorstvo. Poslanec
Ing. Jurás prečítal list, ktorý je prílohou zápisnice.
List č. 1509/2010 – Slovenský červený kríž – sekretariát územného spolku –
oznámenie o tom, že držiteľom zlatej plakety prof. MUDr. J. Janského za
bezpríspevkové darovanie krvi sa stali: Ing. Štefan Kubík T-1410 a František Seres
T-590.
Starosta obce dodal, že k príležitosti obecných osláv tieto osoby budú dôstojne
ocenené.
List č. 1500/2010 – Diakonie Broumov, občianske združenie Praha – Ďakovný list
za usporiadanie humanitárnej zbierky šatstva v našej obci – Ing. Jurás prečítal
poslancom list.
List č. 1503/2010 – Ladislav Mészáros a manželka Klaudia Mészárosová – žiadosť
o odkúpenie pozemku v ulici Dolnej za účelom postavenia rodinného domu.
V roku 2008 bol schválený predaj vymeraných stavebných pozemkov a ich cena
bola stanovená vo výške 19,91 eur(600 korún)/m2.
Uznesenie č. 88/OZ/2010
OZ súhlasí s predajom pozemkov určené na výstavbu
rodinného domu na ulici Dolnej, parcela č. 2119/13zastavaná plocha o výmere 382 m2, parcela č. 2119/14 –
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záhrada o výmere 413 m2 Ladislavovi Mészárosovi, nar.
04.09.1979, bytom Vlčany 690 a manželke Klaudie
Mészárosovej, nar. 18.04.1982, bytom Tešedíkovo č.
1337 za predajnú cenu vo výške 19,91 eur/m2.
(hlas.: všetci za)

XII.
-

Informácie starostu
v ulici Mládežníckej sa začali práce – rekonštrukcia centrálnej zóny obce
Tešedíkovo
na budúci týždeň začnú práce s rekonštrukciou chodníkov od zákruty pri
Lieskovsky baru až ku kostolu
13. novembra v sobotu o 18 hodine v domu kultúry – opera v troch dejstvách
Bánk bán
19. novembra 2010 v dome kultúry bude stretnutie s Jenő Buzánszkym
21. novembra 2010 v dome kultúry bude verejné zhromaždenie strany SMK-MKP,
na ktorom sa predstavia kandidáti strany SMK do OZ
MO Červený kríž, miestna samospráva a Mikroregión Csángó organizuje finančnú
zbierku pre postihnutých ekololgickou katastrofou červeného kalu v Maďarsku.

XIII.

Správa mandátovej komisie
Správa mandátovej komisie je prílohou zápisnice.

XIV.

Záver
Starosta ukončil rokovanie.

Gyula B o r s á n y i
Starosta

Overovatelia zápisnice:

Ing. Gabriel J u r á s
zástupca starostu

Alexander Kovács

Zoltán Varga

Zapísala: G. Kovácsová
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