
Obecné zastupiteľstvo obce Streda nad Bodrogom 

 

U Z N E S E N I A 
 

z 5. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Strede nad Bodrogom,  

ktoré sa konalo dňa 13.05.2019 

__________________________________________________________________________________ 

 
 

Uz. č. 49/2019 

schvaľuje  

 

úhradu nedoplatkov prijímateľov sociálnej služby za obdobie apríl 2018 – marec 2019 

v celkovej sume 1593,26 € v prospech Domova dôchodcov, , Ružová 433/8, 076 31 Streda 

nad Bodrogom.  

 

 

Uz. č.50/2019 

schvaľuje  

 

rozpočtové opatrenie č. 1/2019 uskutočnené v súlade s § 14 ods. 2 písmeno a) až c) a ods. 3 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov tak ako bol predložený. 

 

 

Uz. č. 51/2019 

berie na vedomie  

správu hlavného kontrolóra obce o vykonaných kontrolách 

 

 

Uz. č. 52/2019 

schvaľuje 

a) zapojenie sa do projektových aktivít s obcou Gávavencsellő 

b) vyčleniť finančné prostriedky z rozpočtu obce na zabezpečenie spoluúčasti projektu 

 

 

Uz. č. 53/2019 

schvaľuje 

 

v zmysle § 9a) ods.8 písm. b) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí predaj pozemku 

evidované na LV č.1109 ako majetok Obce Streda nad Bodrogom, parcela reg. „C“ č.429/1 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 322m
2
 a parcela reg. “C“ č.429/2 zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 91m
2 

za cenu vo výške všeobecnej hodnoty stanovenej znaleckým 

posudkom č.40/2019 zo dňa 02.04.2019 vyhotoveným Ing. Ondrejom Ostrožovičom, A. 

Dubčeka 3567/11, 075 01 Trebišov vo výške 1460,00€ (slovom jedentisícštyristošesťdesiat 

Eur) v prospech Leopolda Baloga, nar. 27.11.1974, r.č.741127/0097, bytom Horná 70/4, 076 

31 Streda nad Bodrogom.  

 

 

Uz. č.54/2019 

berie na vedomie 

žiadosť Behyňa Milana o skončení nájomnej zmluvy č. 1/VOS/2018. 

 

 



Uz. č. 55/2019 

schvaľuje 

 

a) predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci výzvy číslo V. Prezídia HaZZ SR 

2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu 

prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MV SR 

b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti  

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu v zmysle 

uvedenej výzvy 

 
 

 


