Uznesenia zo zasadnutia OZ 15.1.2013
Uznesenie č. 1/OZ/2013
OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce o výsledku následnej finančnej kontroly
III. štvrťroka 2012
Hlas.: všetci za
Uznesenie č. 2/OZ/2013
OZ schvaľuje prémie zástupcu starostu obce za mesiac január 2013 vo výške 25,33 %.
Tajné hlasovanie
Uznesenie č. 3/OZ/2013
OZ schvaľuje rozpočtové provizórium na rok 2013, do schválenia rozpočtu obce na rok 2013.
Hlas.: za: 9 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 1 poslankyňa
Uznesenie č. 4/OZ/2013
OZ schvaľuje uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien na pozemky parc. č. 1491/1, parc. č.
1491/2, parc. č. 1115/3, parc. č. 1115/62, parc. č. 1492 v katastrálnom území Tešedíkovo v
prospech oprávneného Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:
36 361 518, predmetom ktorej je zriadenie vecného bremena spočívajúceho v povinnosti Obce
Tešedíkovo strpieť na časti horeuvedených pozemkov v rozsahu vyznačenom v geometrickom
pláne zriadenie a uloženie plánovanej elektroenergetickej stavby, rozvod elektrických vedení
a prípojok a iné stavby súvisiace a potrebné na prevádzku plánovanej stavby „Tešedíkovo –
Novostavba bytového domu 24 b.j. kábelový rozvod nn“.
Hlas.: za: 10 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec

Uznesenie č. 5/OZ/2013
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s predloženým zámerom podnikateľského zámeru Csaba Laczka
a manželky Gabriely, bytom Tešedíkovo č. 20 na vybudovanie agroturistického areálu „ranč
koník“, nakoľko predmetný zámer nie je v rozpore s platným územným plánom obce.
Obecné zastupiteľstvo doporučuje aby sa pred areálom nevytvorili spevnené plochy zo súvislej
betónovej vrstvy, nakoľko by sa tým zhoršilo životné prostredie okolitej výstavby. Príležitostné
spevnené plochy v areáli možno vytvoriť použitím vegetačných zatrávňovacích tvárnic.
Okrem vlastných zariadení potrebných pre chov koní a pre rekreáciu doporučujeme realizovať aj
stravovacie zariadenie.
Hlas.: všetci za

Uznesenie č. 6/OZ/2013
OZ schvaľuje predaj pozemku vo vlastníctve obce: parcelu č. 71/90 – záhrady o výmere 43 m2
(LV č. 2041), nachádzajúcu 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 Eve Szokolovej, bytom Tešedíkovo č. 1329 za cenu 10,00 eur /m2.
Dôvodom hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetný pozemok už mnohé roky
užíva žiadateľ.
Hlas.: všetci za
Uznesenie č. 7/OZ/2013
OZ schvaľuje termín XVII. obecných osláv obce Tešedíkovo na 20., 21., 22. a 23. júna 2013.
Hlas.: všetci za

