Uznesenia zo zasadnutia OZ Tešedíkovo
zo dňa 11.10.2011
Uznesenie č. 111/OZ/2011
OZ poveruje obecný úrad s vypracovaním cenníku za odvoz mimoriadne veľkého množstva
zeleného odpadu (nad 2 m3) a vypracovaním oznamu pre verejnosť.
Hlas.: všetci za
Uznesenie č. 112/OZ/2011
OZ jednohlasne schvaľuje VZN č. 2/2011 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.: všetci za
Uznesenie č. 113/OZ/2011
OZ schvaľuje prémie zástupcu starostu obce za mesiac október 2011 vo výške 25,38 %.
Hlas.: Tajné hlasovanie
Uznesenie č. 114/OZ/2011
OZ poveruje starostu, aby rokoval s majiteľmi pozemkov parc. č. 744/2, 741/1, 740/1, 735/1,
733, 729 o predbežnom súhlasu o odpredaji pozemkov. OZ stanovuje cenu: 20,- eur/m2. Termín:
nasledujúce zasadnutie OZ: 8.novembra 2011.
Hlas.: všetci za
Uznesenie č. 115/OZ/2011
OZ schvaľuje zámenu nehnuteľností – pozemkov medzi Obcou Tešedíkovo, ktorá je
spoluvlastníkom parcely č. 3594/100 ornej pôdy o výmere 28 403 m2, pričom spoluvlastnícky
podiel obce je 1/20 k celku – 1420,15 m2 a Františkom Borsányim, bytom Tešedíkovo č. 991.
OZ schvaľuje zámenu nehnuteľností v pomere 1:2, to znamená, že František Borsányi uvedenú
výmeru zamení za minimálne dvojnásobnú výmeru ornej pôdy, t.j. minimálne 2840,3 m2.
Hlas.: všetci za
Uznesenie č. 116/OZ/2011
OZ zamieta žiadosť p. Gabriely Karasovej, bytom Bratislava-Dúbravka, Bošániho 7 o odpredaj
pozemku pod garážami pri pamätníku, OZ súhlasí iba s výmenou resp. predajom zadnej časti
záhrady a pozemku pri chodníku.
Hlas.: všetci za
Uznesenie č. 117/OZ/2011
OZ zamieta žiadosť spotrebného družstva COOP Jednota so sídlom Revolučná štvrť 953,
Galanta o odkúpenie pozemku s parcelným číslom 1055/6 a časti pozemku s parcelným číslom
1055/4.
Hlas.: všetci za

Uznesenie č. 118/OZ/2011
OZ schvaľuje umiestnenie navigačných tabúľ na desiatich miestach v obci so zmenami: –
- navigačnú tabuľu č. 3 zrušiť,
- navigačnú tabuľu s číslom 7 premiestniť na odbočku k rybníku Telektó.
- na tabuľu „Centrum“ pri bode 5 doplniť smer „mapa obce“

OZ schvľuje umiestnenie informačnej tabuli s mapou obce s názvami ulíc, na ktorej sú
znázornené pamätníky, pomníky našej obce a na bočných stranách je umiestnený register firiem
v Tešedíkove.
Hlas.: všetci za

Uznesenie č. 119/OZ/2011
Na základe Zákona o ochrane osobných údajov nezverejňujeme
Hlas.: za: 6 poslancov, proti: 1 poslanec, zdržali sa : 3 poslanci

Uznesenie č. 120/OZ/2011
Na základe Zákona o ochrane osobných údajov nezverejňujeme
Hlas.: všetci za

Uznesenie č. 121/OZ/2011
OZ schvaľuje zámer predať pozemky: par. č. 2119/15 – zastavané plochy a nádvoria o výmere
382 m2, parc. č.2119/16 – záhrady o výmere 413 m2, nachádzajúce sa v katastrálnom území
obce Tešedíkovo, zapísané na LV č. 2041, a to priamym predajom najmenej za cenu 24,- eur
/m2. OZ poveruje obecný úrad, aby zverejnil zámer predať pozemky formou priameho predaja
na úradnej tabuli a internetovej stránke obce. Záujemcovia cenovú ponuku môžu predložiť do
8.11.2011 do 12.00 hod.
Hlas.: všetci za

Uznesenie č. 122/OZ/2011
OZ zamieta žiadosť firmy Fundus, s.r.o., Agátova 1, Bratislava o majetkoprávne vysporiadanie
pozemkov pre SPP – distribúcia, a.s., Bratislava formou zriadenia vecného bremena k pozemkov
vo vlastníctve našej obce. OZ navrhuje uzavretie nájomnej zmluvy na nájom v žiadosti
menovaných pozemkov za symbolickú cenu - 1,- €/rok s možnosťou jednostranného rozviazania
zmluvy zo strany obce.
Hlas: všetci za
Uznesenie č. 123/OZ/2011
OZ berie na vedomie správu komisie informačnej, mediálnej a komunikačnej činnosti a poveruje
obecný úrad s vybavovaním žiadosti o umiestnenie tabule s názvom obce v maďarskom jazyku
na začiatku a konci obce.
Hlas.: všetci za

Uznesenie č. 124/OZ/2011
OZ schvaľuje zámer obce predať pozemok - novovytvorenú parcelu o výmere 65 m2 z parcely č.
717/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2718 m2 v katastrálnom území Tešedíkovo, z
majetku Obce Tešedíkovo, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa paragrafu 9a, bodu (8),
písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení za kúpnu cenu 17,50 eur/m2. Dôvodom
osobitného zreteľa je, že pozemok je nevyužiteľný pre obec a nachádza sa pri pozemku vo
vlastníctve žiadateľa. OZ ukladá zverejniť zámer odpredať pozemok najmenej na 15 dní na
úradnej tabuli a internetovej stránke obce.
Hlas.: za: 9 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 1 poslanec

