Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 19.7.2011
Uznesenie č. 92/OZ/2011
OZ schvaľuje poplatok za odovzdanie starých pneumatík na zbernom dvore v Tešedíkove vo
výške 1 euro za 1 pneumatiku osobného automobilu a
2 eurá za 1 pneumatiku nákladného automobilu
Hlas.: všetci za

Uznesenie č. 93/OZ/2011
OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly obce
za I. štvrťrok 2011.
Hlas.: všetci za

Uznesenie č. 94/OZ/2011
OZ schvaľuje odpredaj obecného pozemku
parc. č. 1115/86 – zastavaná plocha o výmere 200 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.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Anite Lackovej, bytom
Tešedíkovo č. 540, v cene 15,- eur za 1 m2.

Uznesenie č. 95/OZ/2011
OZ schvaľuje prémie zástupcu starostu obce za mesiac júl 2011 vo výške 25,6%.
Hlas.: Tajné hlasovanie

Uznesenie č. 96/OZ/2011
OZ odmieta žiadosť č. 757/2011 Alexandera Vanka, bytom Tešedíkovo č. 1465 o uzatvorenie
chodníka medzi bytovým domom na ul. Žihareckej č. 1465/A a obchodným domom COOP
Jednota.
Hlas.: všetci za

Uznesenie č. 97/OZ/2011
OZ schvaľuje jednorazový finančný príspevok na kúpu detského ošatenia a školských potrieb pre
Tímeu Vörösovú, bytom Tešedíkovo č. 550 vo výške 50,- eur.
Hlas.: všetci za
Uznesenie č. 98/OZ/2011
OZ schvaľuje plán a rozpočet detského ihriska vo výške cca 5100,- eur na dvore spoločenského
centra.
Hlas.: všetci za

Uznesenie č. 99/OZ/2011
OZ schvaľuje kúpu časti pozemku (cca 200 m2) parc. č. 1682/2 – zastavaná plocha, na ktorom je
vybudovaná asfaltová cesta. Kúpa sa bude realizovať na základe budúceho geometrického plánu
od Patrika Pálinkása, bytom Tešedíkovo č. 953, za cenu 13,30 eur/m2.
Hlas.: všetci za
Uznesenie č. 100/OZ/2011

OZ schvaľuje umiestnenie dopravných značiek „Prejazd zakázaný“ na obidva vchody
parkoviska pri bytovom dome so súpisným číslom 708.
Hlas.: všetci za

Uznesenie č. 101/OZ/2011
OZ schvaľuje jednorazovú finančnú výpomoc vo výške 30,- eur formou preplatenia
pokladničných blokov pre Základnú organizáciu Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska
v Šali.
Hlas.: všetci za

Uznesenie č. 102/OZ/2011
OZ schvaľuje bezplatné vypracovanie štúdia orientačného systému Navigo U3 firmou Adverta
Hlohovec.
Hlas.: všetci za
Uznesenie č. 103/OZ/2011
OZ obce Tešedíkovo týmto vyzýva inštitúcie, organizácie a podnikateľov pôsobiacich na území
obce na dôsledné dodržiavanie zásad dvojjazyčnosti pri označovaní budov, inštitúcií, služieb,
podujatí, oznamov pre verejnosť, a to v súlade so zákonom č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov
národnostných menšín v znení neskorších predpisov. Obecné zastupiteľstvo sa na podnikateľské
subjekty a živnostníci obracia s prosbou, aby predovšetkým v prípade vonkajších nápisov
a písomností okrem textu v štátnom jazyku uviedli aj text v maďarskom jazyku v záujme
pokojného a harmonického spolunažívania príslušníkov rôznych národností žijúcich v našej obci.
Hlas.: všetci za

Uznesenie č. 104/OZ/2011
OZ obce Tešedíkovo týmto uznesením protestuje proti tomu, aby v našej obci boli umiestňované
politické oznámenia, billboardy a iné politické inzercie zamerané proti národnostným menšinám
žijúcim na území Slovenska, ktoré urážajú ich ľudskosť a národnú identitu, respektíve ktoré
slúžia na podnecovanie národnostnej nenávisti.
Vyzývame kompetentné štátne orgány Slovenska na prijatie takých opatrení, ktoré v budúcnosti
zabránia umiestňovaniu reklám, oznámení takéhoto charakteru, a zároveň prispejú k nerušenému
každodennému životu občanov našej obce.
Hlas.: všetci za
Uznesenie č. 105/OZ/2011
OZ na základe správy hlavného kontrolóra o kontrole inventarizácie pohľadávok a záväzkov
ukladá obecnému úradu opakovane vyzvať všetkých dlžníkov na zaplatenie dlhov voči obci
a upozorniť ich, že v prípade neuhradenia dlhu bude voči nim vykonané exekučné konanie. OZ
ďalej ukladá obecnému úradu štvrťročne vyhotoviť správu o stave pohľadávok obce.
Hlas.: všetci za

Uznesenie č. 106/OZ/2011
OZ poveruje obecný úrad, aby vyzval majiteľa firmy FERMO a majiteľa autoservisu Andráško,
aby zrušili parkovanie autobusov v ulici Lublin a parkovanie áut na verejnom priestranstve pred
autoservisom v ulici Nová osada.
Hlas.: všetci za
-

Pokúsiť sa získať hydraulicky polohovateľné postele cez organizáciu Máltai
Szeretetszolgálat

-

Hlásiť cez obecný rozhlas – túlavé psy
Iniciovať stretnutie so Šalianskym dekanom ohľadom reštaurácie budov starej školy a
škôlky

