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Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  

 

Z á p i s n i c a  
z 8. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Strede nad Bodrogom, 

konaného dňa 19.08.2019   v miestnosti č. 22 obecného úradu 
 
 

K 1. bodu programu 
 
Starosta privítal na 8. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva poslancov obecného zastupiteľstva 
a ostatných prítomných. 
 
Prítomní :   poslanci v počte  6  podľa prezenčnej listiny                      
Hlavný kontrolór: Nóra Michová     
Hostia:   podľa prezenčnej listiny                
 

Starosta konštatoval, že z 9 poslancov obecného zastupiteľstva je prítomných 6 poslancov, 
a preto je obecné zastupiteľstvo  spôsobilé rokovať a  uznášať sa. 
 

K 2. bodu programu 
Schválenie programu zasadnutia 

 
 Starosta  oboznámil  poslancov  s programom zasadnutia.  

 
Pretože k programu neboli pripomienky, dal starosta o ňom hlasovať. 

 
Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 6 poslancov obecného zastupiteľstva 
za  hlasovalo  6 poslancov   
proti   0 
zdržalo sa    0 
 

Starosta konštatoval, že program  8. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol jednomyseľne 
schválený. 
 

K 3. bodu programu 
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 
Za zapisovateľa:                          Bc. Beáta Világiová 
za overovateľov zápisnice :       Viktor Tokár, Richard Budjač 
Za členov návrhovej komisie starosta určil:  Mgr. Peter Gornyitzki, Ing. Vladimír Róth 

 
K 4. bodu programu 
Informácia o stave účtov 

 
Starosta informoval poslancov o stave účtov k 19.08.2019 
Na účte OÚ vedenom v SLSP a.s. je ...... ................      2 477,40 € 
Na účte OÚ vedenom vo VÚB. a.s. VUB je .............      1 828,64 €  
Na účte vedenom v Poštovej banke je ..................     11 695,23 €  
SPOLU je na všetkých účtoch ku dňu 25.03.2019          16 001,27 € 
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Starosta konštatoval,  že obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informácie o stave účtov 
obce ku dňu 19.08.2019 
 

K 5. bodu programu 
Kontrola plnenia uznesení 
 
Starosta informoval poslancov o plnení uznesení č. 62/2019 až 65/2019 z predchádzajúceho 
zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 15.07.2019. Konštatoval, že uznesenia 
z predchádzajúceho zasadnutia boli všetky splnené. 
 

Obecné zastupiteľstvo informáciu o plnení uznesení č. 62/2019  až 65/2019  vzalo na 
vedomie. 
 

K 6. bodu programu  
Prerokovanie a schválenie zámeru na zámenu pozemkov pre výstavbu bytovej jednotky  
 

 Starosta konštatoval, že obec dostala nákres od p. Varkondu, na ktorom je vyznačená 
zámena pozemkov. P. Varkonda nechcel zasahovať do záhrad, preto vymeral ornú pôdu za 
ornú pôdu. Ďalej informoval poslancov, že pani Valkovská ten nákres taktiež videla a súhlasí 
s navrhovanou zámenou. Preto potrebujeme schváliť ten návrh, aby sme mohli vypracovať 
a zverejniť zámer na zámenu pozemkov. 

 P. Balla sa opýtal, či bude možné v budúcnosti dať do prenájmu pozemok, ktorý dostaneme 
od p. Valkovskej 

 P. starosta odpovedal, že samozrejme áno 
 

Nakoľko už neboli ďalšie návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č. 66/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

berie na vedomie 

návrh geometrického plánu Alexandra Varkondu na zámenu pozemkov v katastrálnom území obce 

Streda nad Bodrogom, číslo LV 1109, parcela reg. „C“ č. 1728/1 o rozlohe 1-55-15 m2 za pozemky 

v katastrálnom území obce Streda nad Bodrogom vo vlastníctve Ildikó Valkovskej, parcely „C“ č. 

1728/7, 1703/19 a za novovytvorenú parcelu „C“ č. 1728 taktiež o celkovej rozlohe 1-55-15 m2.  

Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 6 poslancov obecného zastupiteľstva 
Za  hlasovalo 6 poslancov   
Proti   0 
Zdržalo sa    0 
 

Starosta konštatoval, že  OZ jednomyseľne schvaľuje návrh uznesenia. 
 
K 7. bodu programu 
Prerokovanie oznámenia Otílie Senajovej 
 

 Starosta oboznámil poslancov s obsahom listu p. Senajovej a konštatoval, že keďže jedna 
strana je zaujatá, navrhuje aby právnik obce dal svoje stanovisko. 
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 P. Budjač povedal, že on osobne rozprával s pani Senajovou, kktorá mu vysvetlila, že už 
viackrát prosil majiteľa reštaurácie, aby niečo urobil, nakoľko hostia reštaurácie majú výhľad 
na jej pozemok a ona nemá žiadne súkromie. 

 P. starosta povedal, že vybudovať 3 metrový plot nie je vhodné riešenie 

 P. Balla povedal, že p. Belász by mohol preukázať aspoň nejakú ochotu. Mohol by vysadiť tuje 
alebo nejaký živý plot.    

 P. Róth povedal, že on taktiež rozprával s p. Senajovou a on jej navrhol, aby podala sťažnosť 
na zastupiteľstvo. P. Senajová mu vysvetlila, že je vedomá toho, že živý plot nevyrastie za 2 
týždne. Problém je v tom, že nevidí žiadnu ochotu na riešenie problému. 

 P. Tokár povedal, že p. Belász možno problém vidí v tom, že pozemok nie je v jeho 
vlastníctve. Škoda, že neprišiel a nevysvetlil zastupiteľstvu svoj problém. 

 P. Tóthová povedala, že mal by vysadiť tuje tam, kde predtým mu bol živý plot.  

 P. Róth povedal, že p. Senajovej je jedno, čo tam vysadí, len dačo už nech spraví, lebo už 
skoro rok len sľubuje a nič nerobí. 

 P. Tokár povedal, že zastupiteľstvo teraz má za úlohu len schváliť výsadbu zelene na uvedenej 
parcele 

 P. starosta navrhol vyžiadať písomné stanovisko od právnika obce 

 P. starosta sa opýtal, či zastupiteľstvo navrhuje niečo majiteľovi reštaurácie, alebo nie? Len 
treba dať pozor nato, že zastupiteľstvo môže navrhnúť, odporúčať ale nie prikazovať 

 P. Gornyiztki povedal, že v prípade, že p. Belász nebude riešiť problém, koniec koncom aj 
obec by vedela vysadiť zeleň, alebo osadiť nejaký plot 

 P. Budjač povedal, že najprv ho treba vyzvať, aby problém vyriešil. Ak to nespraví, tak 
nabudúce zastupiteľstvo rozhodne, že ako ďalej. 

 P. starosta navrhol prijať také uznesenie, kde zastupiteľstvo súhlasí s vytvorením zelenej 
steny, ale neuvedie, kto ju má vytvoriť  
 

Nakoľko už neboli ďalšie návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 

Návrh na uznesenie č. 67/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

a) berie na vedomie sťažnosť Otílie Senajovej bytom Hlavná 288/243, Streda nad Bodrogom 

b) poveruje starostu obce vyžiadanie písomného stanoviska k sťažnosti od právneho zástupcu 

obce 

c) súhlasí s vytvorením zelenej steny zabraňujúce výhľadu na pozemky rodinných domov 

Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 6 poslancov obecného zastupiteľstva 
Za hlasovalo  6 poslancov 
Proti   0   
Zdržalo sa  0 

 
Starosta konštatoval, že OZ jednomyseľne schválilo návrh uznesenia. 
 
K 8. bodu programu: 
Rôzne 
 
V bode nikto nemal žiadne príspevky. 
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K bodu 9 programu 
Záver 

 
Pretože program zasadnutia bol vyčerpaný, poďakoval p. starosta poslancom za aktívny prístup 
a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.  
 
V Strede nad Bodrogom, dňa 19.08.2019 
 
 
 
       .......................................                 ....................................... 
           Bc. Beáta Világiová      Zoltán Mento 

zapisovateľka       starosta obce 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:  
 
 
       .......................................               ....................................... 

Viktor Tokár                Richard Budjač 
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