Uznesenia zo zasadnutia OZ 17.1.2012
Uznesenie č. 1/OZ/2012
OZ schvaľuje VZN č. 1/2012 o podrobnostiach a organizácii miestneho referenda v obci
Tešedíkovo.
(hlas.: všetci za)
Uznesenie č. 2/OZ/2012
OZ na návrh poslancov obecného zastupiteľstva vyhlasuje miestne referendum podľa §11a ods.
1 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na zmenu
názvu obce z Tešedíkova na Pered dňom konania 10. marca 2012.
OZ poveruje starostu obce, aby po nadobudnutí účinnosti všeobecne záväzného nariadenia obce
o podrobnostiach a organizácií miestneho referenda vykonal všetky právne úkony k usporiadaniu
miestneho referenda na zmenu názvu obce vyhláseného na 10. marca 2012.
(hlas.: všetci za)
Uznesenie č. 3/OZ/2012
o miestnom referende podľa § 11a ods. 1 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení na zmenu názvu obce Tešedíkovo na Pered Obecné zastupiteľstvo v Tešedíkove
schvaľuje
1.konanie miestneho referenda dňa 10.3.2012 so začiatkom o 7,00 hod. a ukončením o 22,00
hodine na základe vyhlásenia miestneho referenda na zmenu názvu obce z Tešedíkova na
Pered.
2.znenie otázky miestneho referenda konaného dňa 10.3.2012 :
„ Súhlasíte so zmenou názvu obce TEŠEDÍKOVO na historický názov PERED ? “
„ Egyetért községünk névváltoztatásával TEŠEDÍKOVOról PEREDre ?“
ÁNO – IGEN NIE – NEM
3.a. vytvorenie obecnej komisie pre miestne referendum s počtom členov 5
3.b. vytvorenie troch okrskových komisií podľa okrskov s počtom členov 5
3.c. lehotu na prvé zasadnutie obecnej komisie a okrskových komisií na 6.2.2012.
4. harmonogram zabezpečenia miestneho referenda - podľa priloženého rozpisu
5. lehotu na oznámenie členov a náhradníkov obecnej komisie a okrskových komisií
politickou stranou, ktorá je zastúpená v obecnom zastupiteľstve v Tešedíkove do 2.2.2012
6. vymenovanie chýbajúcich členov miestnej komisie a okrskových komisií do 3.2.2012
(hlas.: všetci za)

Uznesenie č. 4/OZ/2012
OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2012
(hlas.: všetci za)

Uznesenie č. 5/OZ/2012
OZ schvaľuje rozpočtové provizórium na rok 2012, do schválenia rozpočtu obce na rok 2012.
(hlas.: všetci za)
Uznesenie č. 6/OZ/2012
OZ schvaľuje prémie zástupcu starostu obce za mesiac január 2012 vo výške 25,77 %.
Tajné hlasovanie
Uznesenie č. 7/OZ/2012
OZ schvaľuje zámer obce predať pozemky: parc. č. 829/9 o výmere 155 m2, - zastavané plochy
a nádvoria, parc.č.829/10 o výmere 30 m2 – zastavané plochy a nádvoria, parc.č. 829/4 o výmere
447 m2 – zastavané plochy a nádvoria, parc.č. 829/6 o výmere 294 m2 – zastavané plochy a

nádvoria v katastrálnom území Tešedíkovo z majetku Obce Tešedíkovo (LV č. 2041), z dôvodu
hodného osobitného zreteľa podľa paragrafu 9a, bodu (8), písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb.
v platnom znení priamo užívateľovi za kúpnu cenu 12,- eur. OZ ukladá zverejniť zámer odpredať
pozemok najmenej na 15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke obce.
Hlas.: za: 8 poslancov, proti: 0, zdržali sa: 2 poslanci

Uznesenie č. 8/OZ/2012
V zmysle zákona o ochrane osobných údajov nezverejňujeme.
(hlas.: za: 9 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 1 poslanec)

