
Obecné zastupiteľstvo obce Streda nad Bodrogom 
 
 

U Z N E S E N I E 
 

z 3. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Strede nad Bodrogom,  
ktoré sa konalo dňa 19.02.2019 

 
Uz. č. 18/2019 
volí 
 

a) za predsedu komisie pre rozpočet, výstavbu a správu obecného majetku poslanca 
Dionýza Ballu 

b) za členov komisie pre rozpočet, výstavbu a správu obecného majetku:  
Ing. Vladimír Róth, Ladislav Belász, Mgr. Peter Gornyitzki, Bc. Eva Makóová 

 
Uz. č. 19/2019 
volí 
 

a) za predsedu komisie pre školstvo poslanca Alexandra Kačika  
b) za člena komisie pre školstvo: Zlatica Tóthová 

 
Uz. č. 20/2019 

volí 
 

a) za predsedu komisie pre sociálne veci a verejný poriadok poslanca Viktora 
Tokára 

b) za členov komisie pre sociálne veci a verejný poriadok:  
Mgr. Henrieta Bányácski, Mgr. Vladimír Doša,  Ivan Krajník, Bc. Eleonóra Lejková,  
Ing. Katarína Nagyová, Mgr. Renáta Takácsová 

 
Uz. č. 21/2019 
volí 
 

a) za predsedu komisie pre šport, mládež a kultúru poslanca Richarda Budjača 
b) za členov komisie pre šport, kultúru a mládež:   

Ladislav Belász, Bc. Lucia Belászová, Alexandra Tokarčíková, Mária Rugovská, Bc. 
Beáta Világiová, Mgr. Henrieta Bányácski, Alexander Szerdahelyi, Michal Tóth, 
Valéria Gecseová, Erika Mentová, Mária Nováková, Monika Mentová 

 
Uz. č. 22/2019 
volí 
 

a) za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov poslanca Mgr. Petra Gornyitzkého 

b) za členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov: Ing. Vladimír Róth, Viktor Tokár, Richard Budjač, Zlatica Tóthová 

 



Uz. č. 23/2019 
volí 
 

a) za predsedu vyraďovacej a likvidačnej komisie poslanca Mgr. Petra Gornyitzkého  
b) za členov vyraďovacej a likvidačnej komisie: Viktor Tokár, Zlatica Tóthová, 

Dionýz Balla, Ing. Vladimír Róth 
 
Uz. č. 24/2019 

a) berie na vedomie 
 
sťažnosť Denisy Szabóovej, bytom Hlavná 251/179, Streda nad Bodrogom.   
 

b) ukladá 
 
starostovi obce upozorniť Zuzanu Semanovú na VZN obce, ktorým sa upravujú niektoré 
podmienky držania psov na území obce Streda nad Bodrogom.  
 
Uz. č. 25/2019 
zamieta  
 
žiadosť Vlasty Fráterovej,  nar. 14.12.1976, bytom. Letná 347/17A, Streda nad 
Bodrogom o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi. 
 
Uz. č. 26/2019 
zamieta  
 
žiadosť ldikó Bálintovej,  nar. 01.08.1970, bytom. Záhradná 220/14, Streda nad 
Bodrogom o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi. 
 
Uz. č. 27/2019 
zamieta 

žiadosť Gabriela Leška, bytom Skladná 712/1, Streda nad Bodrogom o odkúpenie 

pozemku v katastrálnom území obce Streda nad Bodrogom,  parcela reg. „C“ č. 387/12 

vo výmere 28 m2 . 

 
Uz. č. 28/2019 
zamieta 

žiadosť Štefana Nagya, bytom Bukureštská 2509/5, 040 13 Košice o odkúpenie pozemku 

v katastrálnom území obce Streda nad Bodrogom, parcela reg. „E“ č. 61/1. 

 

 

 

 



Uz. č. 29/2019 
schvaľuje 

 

a) vyradenie: 

-  neupotrebiteľného majetku v Domove dôchodcov, Ružová 433/8, Streda nad 

Bodrogom podľa priloženého zoznamu v celkovej obstarávacej cene 5298,07 €  

 

Predmetný majetok z dôvodu úplného opotrebenia, zrejmej zastaranosti už nemôže 

slúžiť svojmu účelu alebo určeniu na plnenie úloh vlastníka a správcu v rámci predmetu 

svojej činnosti alebo v súvislosti s ním, preto je pre vlastníka a správcu 

neupotrebiteľným majetkom.  

 

b) spôsob likvidácie: 

Fyzickou likvidáciou, vyhodenie do nádob na zber komunálneho odpadu a odovzdanie 

zberovej spoločnosti ako elektronický odpad.     

 

Uz. č. 30/2019 
schvaľuje 

zvýšenie režijných nákladov na prípravu stravy v Domove dôchodcov o 0,15,-€ Eur , a to 
na 0,35 €/deň.  
 
ukladá  
 
Obecnému úradu zapracovať uvedený návrh do dodatku VZN „O poskytovaní sociálnych 
služieb , o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytovaných Obcou Streda nad 
Bodrogom za účelom zverejnenia dodatku VZN.  
 
 
Uz. č. 31/2019 
schvaľuje 

 

a) predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie v programe „Podpora rozvoja športu 

na rok 2019“ 

b) Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok 

c) Použitie prostriedkov z rezervného fondu obce na zabezpečenie finančných 

prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške najmenej 5% z  celkového 

rozpočtu projektu a spolufinancovanie neoprávnených výdavkov (ak bude 

relevantné) 

d) Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške 

najmenej 5% z celkového rozpočtu projektu pre rozpočtové organizácie obce. 

 
 
 



Uz. č. 32/2019 
schvaľuje 

 

a) predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie 
projektu v oblasti „Prevencia kriminality pre rok 2019“ 

b) Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok 

c) Použitie prostriedkov z rezervného fondu obce na zabezpečenie finančných 
prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške 20% z celkového rozpočtu 
projektu a spolufinancovanie neoprávnených výdavkov (ak bude relevantné)  

 
Uz. č. 33/2019 
schvaľuje 

 

predkladanie žiadosti o poskytnutie grantu na projekt „Program podpory lokálnych 

komunít“ v rámci výzvy Nadácie COOP Jednota 

 
Uz. č. 34/2019 
berie na vedomie 

správu hlavnej kontrolórky obce  o vykonaných kontrolách za rok 2018. 

Uz. č. 35/2019 
schvaľuje 

 

výšku poplatku za zapožičanie motorového vozidla Iveco Turbo Daily len s  vodičom na 

sumu 0,60 € za 1 km, 1,50 € stojné za každých aj začatých 15 min.  

Minimálny poplatok za 1 zapožičanie je 5 €. 

 

ukladá  
 
Obecnému úradu zapracovať uvedený návrh do dodatku VZN „ostatné poplatky za 
služby a poplatky za prenájom obecného majetku za účelom zverejnenia dodatku VZN.  
 
Uz. č. 36/2019 
schvaľuje 

 

predaj prebytočného materiálu osobného motorového vozidla značky Škoda Felícia, EV 

číslo TV939AH za sumu 200,- €. 

 

ukladá 

 

starostovi obce zabezpečiť vhodné osobné motorové vozidlo pre potreby obce 

v obstarávacej cene do 2 000,- €.  

 

 



Uz. č. 37/2019 
zamieta 

 

žiadosť Jozefa Bányácskiho, bytom Záhradná 614/3, Streda nad Bodrogom o prenájom priestorov 
kultúrneho domu v obci Streda nad Bodrogom. 

 
Uz. č. 38/2019 

1. R u š í 
uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 143/2010 prijaté na 28. riadnom zasadnutí 
Obecného zastupiteľstva dňa 09.09.2010  v p l n o m  r o z s a h u,  
 

2. R u š í 
uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 334/2018 prijaté na 40. riadnom zasadnutí 
Obecného zastupiteľstva dňa 10.04.2018 v p l n o m  r o z s a h u. 
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