
Obecné zastupiteľstvo obce Streda nad Bodrogom 
 
 

U Z N E S E N I E 
 

zo 4. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Strede nad Bodrogom,  
ktoré sa konalo dňa 25.03.2019 

 
Uz. č. 39/2019 
schvaľuje 
 
zámer prenajať pozemky v kat. území obce Streda nad Bodrogom v zmysle žiadosti 
Juraja Košelya zo dňa 6.3.2019 evidovanú pod spisovou značkou 281/2019. 
 
 
Uz. č. 40/2019 
schvaľuje 
 
žiadosť Balog Leopolda, bytom  Streda nad Bodrogom o odkúpenie pozemku 

v katastrálnom území obce Streda nad Bodrogom,  parcela reg. „C“  č. 429/1 vo výmere 

322 m2 a parcela reg. „C“ č. 429/2 vo výmere 91m2  za cenu vo výške všeobecnej hodnoty 

stanovené znaleckým posudkom. 

 
Uz. č. 41/2019 

zamieta 

žiadosť Tomáša Takácsa, bytom Záhradná 220/14, Streda nad Bodrogom o odkúpenie 

pozemku v katastrálnom území obce Streda nad Bodrogom. 

 
Uz. č. 42/2019 
zamieta 

žiadosť Kristiána Kováča, bytom Záhradná 220/14, Streda nad Bodrogom o odkúpenie 

pozemku v katastrálnom území obce Streda nad Bodrogom. 

 
Uz. č. 43/2019 
schvaľuje 

Dodatok č. 1 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE  „Poskytovanie sociálnych 
služieb a spôsob určenia úhrady a spôsob platenia úhrady za sociálne služby v 
zariadeniach soc. služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti obce" tak ako bol predložený.  

 
 
 
 



Uz. č. 44/2019 
schvaľuje 
 
Dodatok č. 4 Všeobecne záväzného nariadenia obce Streda nad Bodrogom „ Ostatné 
poplatky za služby a prenájom obecného majetku“ tak ako bol predložený. 
 
 
Uz. č. 45/2019 
schvaľuje zmeny a úpravy v rozpočte: 
 

a) Základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským Školská 2, Streda nad 
Bodrogom  

b) Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, Školská 4, 
Streda nad Bodrogom  

c) Domova dôchodcov, Ružová 433/8, Streda nad Bodrogom  
tak ako boli predložené 
.  
 
Uz. č. 46/2019 

a) v časti – odkúpenie pozemku 

 zamieta 

žiadosť Ing. Tökölyi Imricha, bytom Záhradná 220/14, Streda nad Bodrogom o 

odkúpenie pozemku v katastrálnom území obce Streda nad Bodrogom. 

b) v časti – prenájom pozemku 

odročuje 

žiadosť Ing. Tökölyi Imricha, bytom Záhradná 220/14, Streda nad Bodrogom o 

odkúpenie pozemku v katastrálnom území obce Streda nad Bodrogom. 

 
Uz. č. 47/2019 
zamieta 

žiadosť Vojtko Attily, bytom Záhradná 220/14, Streda nad Bodrogom o odkúpenie 

pozemku v katastrálnom území obce Streda nad Bodrogom. 

 
Uz. č. 48/2019 
volí 

za členov komisie pre školstvo : Mgr. Zuzana Szalontaiová, Helena Gálová, Lucia 

Belászová, Magdaléna Kovácsová, Zlatica Tóthová. 
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