Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 16.10.2012
Uznesenie č. 83/OZ/2012
OZ schvaľuje situačný plán amfiteátra (po vykonaní dohodnutých zmien), ktorý bude slúžiť ako
podklad k projektu vybudovanie amfiteátra v Tešedíkove.
Hlas.: všetci za
Uznesenie č. 84/OZ/2012
OZ berie na vedomie žiadosť č. 1191/2012 a ukladá žiadateľom vypracovať rozpočet
plánovaných záujmového krúžkov s uvedením zdrojov financovania (rodičia, miestna
samospráva, iný zdroj).
Hlas.: všetci za
Uznesenie č. 85/OZ/2012
OZ schvaľuje spoločnosti Zilizi Imrich s.r.o., Tešedíkovo č. 1369 užívanie 236,50 m2 verejného
priestranstva pred cukrárňou Zilizi.
Hlas.: za: 9 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 1 poslanec
Uznesenie č. 86/OZ/2012
OZ poverí obecný úrad, aby rokoval so spoločnosťou ZSE Distribúcia, a.s. o premiestnení
trafostanice a odstránení vedenia vysokého napätia na parcelách 1118/1 a 2289/1 v ulici
Salibskej.
Hlas.: všetcia za
Uznesenie č. 87/OZ/2012
OZ schvaľuje komisiu na pridelenie nájomných bytov v 24 BJ v zložení: Ing. Gabriel Jurás, Ing.
Alexander Mozoli, Alexander Kovács, Zoltán Szabó, Zoltán Varga.
Hlas.: všetci za
Uznesenie č. 88/OZ/2012
Tajné hlasovanie
OZ schvaľuje prémie zástupcu starostu za mesiac október 2012 vo výške 25,44%.
Uznesenie č. 89/OZ/2012
OZ poverí obecný úrad, aby rokoval vo veci žiadosti č. 1181/2012 so susedmi žiadateľa.
Hlas.: všetci za

Uznesenie č. 90/OZ/2012
OZ schvaľuje presun finančných prostriedkov v rozpočte základných škôl na rok 2012 z položky
637005 – špeciálne služby do položiek 610 a 620 – osobné náklady, vo výške 8000,- eur
u Základnej školy s VJM – Alapiskola v Tešedíkove a vo výške 5000,- eur u Základnej školy
Tešedíkovo.
Hlas.: všetci za

A 2012. október 16-ai KT ülés határozatai
83/KT/2012 számú határozat
A KT jóváhagyja a szabadtéri színpad látványtervét (a megbeszélt változtatásokkal), amely
alapjául fog szolgálni a Peredi Szabadtéri Színpad projekjének.
Szavazás: egyhangúlag elfogadva
84/KT/2011 számú határozat
A KT tudomásul veszi az 1191/2012-es számú kérelmet, és meghagyja a kérelmezőnek, hogy
dolgozza ki a tervezett szakkörök költségvetését, kiegészítve a finanszírozás forrásaival (szülők,
önkormányzat, egyéb források).
Szavazás:egyhangúlag elfogadva
85/KT/2012 számú határozat
A KT jóváhagyja a Zilizi Imrich s.r.o., Pered 1369 vállalatnak a Zilizi cukrászda előtti
236,50 m2 területű közterület használatát.
Szavazás: mellette: 9 képviselő, ellene: 0, tartózkodott: 1 képviselő
86/KT/2012 számú határozat
A KT megbízza a községi hivatalt, hogy tárgyaljon a villamosművekkel a Szeli utcában az
1118/1 és 2289/1-es számú parcellákon elhelyezkedő trafóállomás áthelyezéséről és
a magasfeszültségű vezeték eltávolításáról.
Szavazás: egyhangúlag elfogadva
87/KT/2011 számú határozat
A KT jóváhagyja az új 24 lakásos tömbház bérlakásainak szétosztására létrehozott bizottság
összetételét: Ing. Jurás Gábor, Ing. Mozoli Sándor, Kovács Sándor, Szabó Zoltán, Varga Zoltán.
Szavazás: egyhangúlag elfogadva
88/KT/2012 számú határozat
Titkos szavazás
A KT a polgármesterhelyettesnek 2012 októberére 25,44%-os jutalmat hagy jóvá.
89/KT/2012 számú határozat
A KT megbízza a községi hivatalt, hogy tárgyaljon az 1181/2012-es kérelem ügyében
a kérelmező szomszédaival.
Szavazás: egyhangúlag elfogadva
90/KT/2012 számú határozat
A KT jóváhagyja a peredi alapiskolák 2012-es évi költségvetésének módosítását
a következőképpen: a 637005 – speciális szolgáltatások tételből a 610 és 620 – személyes
költségek tételbe való 5000,- eurós átcsoportosítás a Peredi Szlovák Tanítási Nyelvű
Alapiskolánál és 8000,- eurós átcsoportosítás a Peredi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolánál.
Szavazás: egyhangúlag elfogadva

