Zápisnica
zo zasadnutia novozvoleného obecného zastupiteľstva
dňa 17. 12. 2010
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

I.

Otvorenie zasadnutia
Prvé zasadnutie novozvoleného OZ otvoril a viedol starosta obce Gyula Borsányi.
Starosta obce vyzval predsedu Miestnej volebnej komisie o podanie správy
o výsledkoch volieb do orgánov obecnej samosprávy konaných dňa 27. 11. 2010.

II.

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
Predseda Miestnej volebnej komisie - Ing. Teodor Barczi oboznámil prítomných
s výsledkami volieb v obci na funkciu starostu a poslancov OZ (uznesenie č. 1/OZ/10).

III.

Zloženie sľubu starostu
Novozvolený starosta Gyula Borsányi zložil zákonom predpísaný sľub, svoj sľub
písomne potvrdil a prevzal osvedčenie za starostu (uznesenie č. 2/OZ/10).

IV.

Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Novozvolení poslanci zložili sľub starostovi. Sľub písomne potvrdili a prevzali
osvedčenie za poslanca OZ (uznesenie č.3/OZ/10).

V.

Vystúpenie novozvoleného starostu
Novozvolený starosta obce Gyula Borsányi sa poďakoval bývalému obecnému
zastupiteľstvu za štvorročnú prácu. Oboznámil prítomných s koncepciou rozvoja obce
v nasledujúcom volebnom období, ako aj so svojimi predstavami a cieľmi týkajúcimi
sa rozvoja obce (uznesenie č. 4/OZ/10)

VI.

Určenie overovateľov zápisnice
Starosta obce určil overovateľov zápisnice: Zoltán Szabó a Zoltán Varga
(hlas.: za: 9 poslancov, 2 sa zdržali)

VII. Voľby mandátovej a návrhovej komisie
Starosta obce predložil návrh na zloženie mandátovej a návrhovej komisie.
Mandátová komisia: Ing. Štefan Barczi, Ladislav Darázs (hlas.: za: 9 poslancov, 2 sa
zdržali)
Návrhová komisia: Ing. Alexander Mozoli, Richard Nagy (hlas.: za: 9 poslancov, 2 sa
zdržali)

VIII. Poverenie zástupcu starostu
V zmysle zákona č. 369/90 Zb. a v znení neskorších predpisov starosta poveril do
funkcie zástupcu starostu poslanca: Ing. Gabriel Jurása (uznesenie č.5/OZ/10)
(hlas.: za: 10 poslancov, zdržal sa: 1 poslanec)

IX.

Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh na zriadenie komisií obecného
zastupiteľstva a návrh na ich predsedov (uznesenie č. 6/OZ/10)
(hlas.: všetci za)

X.

Určenie sobášiacich
Starosta obce predložil poslancom návrh na sobášiacich: Ing. Gabriel Jurás, Ing.
Alexander Mozoli (uznesenie č.7/OZ/10)
(hlas.: za:9 poslancov, zdržali sa 2 poslanci )

XI.

Schválenie VZN
Návrhy všeobecne záväzných nariadení boli vyvesené na nástenke obecného úradu po
dobu 15 dní. Keďže k návrhom VZN neboli žiadne pripomienky, starosta obce navrhol
všeobecne záväzné nariadenia schváliť. (uznesenia č. 8/OZ/10, 9/OZ/10, 10/OZ/10,
11/OZ/10, 12/OZ/10, 13/OZ/10)
(hlas.: všetci za)

XII. Záver
Nakoľko program zasadnutia bol vyčerpaný, starosta ukončil rokovanie.

Gyula B o r s á n y i
Starosta

Overovatelia:

Ing. Gabriel J u r á s
zástupca starostu

Zoltán S z a b ó

Zoltán V a r g a

Zapísala: G. Kovácsová

UZNESENIA
z 1.slávnostného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tešedíkove
konaného dňa 17. 12. 2010
Uznesenie č. 1/OZ/10
Obecné zastupiteľstvo v Tešedíkove berie na vedomie správu o výsledkoch volieb
v obci Tešedíkovo na funkciu starostu obce a funkciu poslancov obecného
zastupiteľstva prednesenú predsedom miestnej volebnej komisie, Ing. Teodorom
Barczim.
Uznesenie č. 2/OZ/10
Obecné zastupiteľstvo v Tešedíkove konštatuje, že novozvolený starosta obce,
Gyula Borsányi zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce.
Uznesenie č. 3/OZ/10
Obecné zastupiteľstvo v Tešedíkove konštatuje, že novozvolení poslanci obecného
zastupiteľstva: Ing. Štefan Barczi, Ladislav Darázs, Ing. Gabriel Jurás, Alexander
Kovács, Mgr. Ildikó Kőrösiová, Ing. Alexander Mozoli, Richard Nagy,
PhDr. Veronika Nováková, Zoltán Szabó, Róbert Varga, Zoltán Varga
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 4/OZ/10
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vystúpenie novozvoleného starostu.
Uznesenie č. 5/OZ/10
Obecné zastupiteľstvo v Tešedíkove odsúhlasilo poverenie Ing. Gabriela Jurása do
funkcie zástupcu starostu.
Uznesenie č. 6/OZ/10
Obecné zastupiteľstvo v Tešedíkove zriaďuje komisie obecného zastupiteľstva
nasledovne:
1. Finančná komisia a komisia pre správu obecného majetku
2. Komisia ochrany verejného poriadku
3. Komisia pre rozvoj kultúry, školstva, vzdelávania a športu
4. Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a bytového
hospodárstva
5. Sociálna a zdravotná komisia
6. Komisia pre podnikanie, obchod, dopravu, poľnohospodárstvo, lesného a vodného
hospodárstva
7. Komisia informačnej, mediálnej, komunikačnej činnosti a pre spoluprácu
s civilnými organizáciami
a volí predsedov komisií obecného zastupiteľstva v nasledovnom zložení:
Finančná komisia a komisia pre správu obecného majetku – predseda:
PhDr. Veronika Nováková
Komisia ochrany verejného poriadku – predseda: Ing. Štefan Barczi
Komisia pre rozvoj kultúry, školstva, vzdelávania a športu – predseda: Zoltán Varga
Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a bytového
hospodárstva – predseda: Alexander Kovács
Sociálna a zdravotná komisia – predseda: Mgr. Ildikó Kőrösiová

Komisia pre podnikanie, obchod, dopravu, poľnohospodárstvo, lesného a vodného
hospodárstva – predseda: Ing. Alexander Mozoli
Komisia informačnej, mediálnej, komunikačnej činnosti a pre spoluprácu s civilnými
organizáciami – predseda: Zoltán Szabó
ukladá predsedom všetkých komisií obecného zastupiteľstva predložiť na januárové
zasadnutie obecného zastupiteľstva návrhy na voľbu členov zriadených komisií.
Uznesenie č. 7/OZ/10
Obecné zastupiteľstvo v Tešedíkove poveruje výkonom funkcie sobášiaceho týchto
poslancov obecného zastupiteľstva:
Ing. Gabriel Jurás, Ing. Alexander Mozoli.
Uznesenie č. 8/OZ/10
Obecné zastupiteľstvo v Tešedíkove schvaľuje VZN č. 2/2010 - o podmienkach
určovania a vyberania dane za psa na území obce Tešedíkovo
(hlas.: věštci za)
Uznesenie č. 9/OZ/10
Obecné zastupitelstvo v Tešedíkove schvaľuje VZN č. 3/2010 - o podmienkach
určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Tešedíkovo
(hlas.: věštci za)
Uznesenie č. 10/OZ/10
Obecné zastupitelstvo v Tešedíkove schvaľuje VZN č. 4/2010 - o podmienkach
určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Tešedíkovo
(hlas.: věštci za)
Uznesenie č. 11/OZ/10
Obecné zastupitelstvo v Tešedíkove schvaľuje VZN č. 5/2010 - o podmienkach
určovania a vyberania dane za ubytovanie
(hlas.: věštci za)
Uznesenie č. 12/OZ/10
Obecné zastupitelstvo v Tešedíkove schvaľuje VZN č. 6/2010 – o podmienkach
určovania a vyberania dane za predajné automaty a nevýherné hracie přístroje
(hlas.: věštci za)
Uznesenie č. 13/OZ/10
Obecné zastupitelstvo v Tešedíkove schvaľuje VZN č. 7/2010 – o podmienkach
určovania a vyberanie dane za užívanie verejného priestranstva na území obce
Tešedíkovo
(hlas.: věštci za)
Členovia návrhovej komisie:
Dátum:17.12.2010

Ing. Mozoli Alexander

Nagy Richard

