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Obecné zastupiteľstvo v  Strede nad Bodrogom  

 

Z á p i s n i c a  
zo 7. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Strede nad Bodrogom, 

konaného dňa 15.07.2019 v miestnosti č. 22 obecného úradu 
 
 

K 1. bodu programu 
 
Starosta privítal na 7. 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.  

 Starosta dal pozmeňujúci návrh na zmenu programu, nakoľko je prítomná p. Katarína 
Kudláčová. Navrhol zaradiť ako bod č. 6 žiadosť Kataríny Kudláčovej o odkúpenie pozemku. 
Ostatné body sa presúvajú nadol. Ďalej starosta navrhol bod č. 9 vypustiť, nakoľko komisia 
žiadosť zatiaľ neprejednala.  

 
Pretože k zmene 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 zmenený program  7. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol 
jednomyseľne schválený. 
 

K 3. bodu programu 
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 
Za zapisovateľa:                          Bc. Beáta Világiová 
za overovateľov zápisnice :       Peter Gornyitzki, Viktor Tokár 
Za členov návrhovej komisie starosta určil:  Dionýz Balla, Ladislav Belász 

 
K 4. bodu programu 
Informácia o stave účtov 

 
Starosta informoval poslancov o stave účtov k 15.07..2019 
Na účte OÚ vedenom v SLSP a.s. je ...... ................    19 201,75 € 
Na účte OÚ vedenom vo VÚB. a.s. VUB je .............      5 305,51 €  
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Na účte vedenom v Poštovej banke je ...................     0,00 €  
SPOLU je na všetkých účtoch ku dňu 15.07.2019       24 507,26 € 
 

Starosta konštatoval,  že obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informácie o stave účtov 
obce ku dňu 15.07.2019 
 

K 5. bodu programu 
Kontrola plnenia uznesení 
 
Starosta informoval poslancov o plnení uznesení č. 56/2019 až 61/2019 z predchádzajúceho 
zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 17.06.2019. Konštatoval, že uznesenia 
z predchádzajúceho zasadnutia boli čiastočne splnené, resp. sa priebežne plnia. Ďalej starosta 
konštatoval, že uznesenie č.60/2019 zo dňa 17.06.2019 nepodpísal. 
 

Obecné zastupiteľstvo informáciu o plnení uznesení č. 56/2019  až 61/2019  vzalo na 
vedomie. 
 

K 6. bodu programu  
Prerokovanie žiadosti Kataríny Kudláčovej o odkúpenie pozemku 
 

 Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou p. Kudláčovej 

 Starosta udelil slovo p. Kudláčovej 

 P. Kudláčová informovala poslancov, že uvedený pozemok užíva ona, a časť pozemku užíva 
jej susedka p. Lešková. P. Kudláčová by chcela odkúpiť celý pozemok 

 Starosta konštatoval, že sa jedná o pozemky s rozlohou 621 m2 a 55 m2. 

 Starosta vyzval p. Kudláčovú, že najprv treba dať vypracovať znalecký posudok na základe 
ktorého obecné zastupiteľstvo rozhodne o schválení žiadosti 
 

Starosta konštatoval, že  OZ informáciu vzalo na vedomie.. 
 
K 7. bodu programu 
Prerokovanie a schvaľovanie nominácií na cenu obce 2019 
 

 Starosta informoval poslancov, že uznesenie č. 60/2019 zo dňa 17.06.2019 nepodpísal, 
nakoľko Zsuzsanna Tóth by zatiaľ nemala dostať cenu obce. Za svoju prácu, ktorú vykoná 
v rámci CVČ dostane výplatu.  

 Starosta navrhol za vhodného kandidáta p. Timko Štefana za dlhoročnú prospešnú prácu v 
prospech obce a občanov obce. Je predsedom MO SRZ v Strede nad Bodrogom a predsedom 
Miestneho včelárskeho zväzu. 

 p. Gornyitzki navrhol p. Dubik Alexandra, bol predsedom MNV a pomáhal ľuďom. Ďalej 
navrhol p. Štefan Mikuláša. Bol predsedom JRD. 

 p. Balla navrhol Jurás Juraja, nakoľko na súťažiach zastupuje obec 

 p. Tóthová konštatovala, že staršia Lucia Belászová by si tiež zaslúžila cenu obce 

 p. Róth súhlasil s návrhom starostu a tiež navrhol Timko Štefana. Sám vie, že koľko starostí a 
zodpovedností má predseda združenia 

 
Nakoľko už neboli ďalšie návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
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Návrh na uznesenie č. 62/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

schvaľuje 

nomináciu na cenu obce: 

 

Štefan Timko, nar. 24.03.1951, Lesná 105/12 

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: 
Prerokovanie žiadosti Judity Gulyásovej o prenájom pozemku 
 

 Starosta konštatoval, že nakoľko uvedený pozemok je pri základnej škole, preto rozprával 
s riaditeľom ZŠ s VJM aj ZŠ s VJS. Riaditelia s prenájmom nesúhlasia, lebo v budúcnosti na 
uvedenom pozemku plánujú detské ihrisko 

  P. Gornyitzki konštatoval, že nakoľko p. Gulyásová uvedený pozemok potrebuje na 
uskladnenie stavebného materiálu, preto žiadosť navrhuje zamietnuť.  
 

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

Návrh na uznesenie č. 63/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

zamieta  

žiadosť Judity Gulyásovej, bytom Hlavná 642/125, Streda nad Bodrogom o prenájom pozemku v kat. 
území obce Streda nad Bodrogom, časť parcely reg. „C“ č. 977/1, zastavané plochy a nádvoria, 
zapísané na LV č. 1109 vo vlastníctve obce Streda nad Bodrogom.  
 
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. 
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K bodu 9 programu: 
Rôzne 
 
A) Schválenie dodatku č. 5 k VZN „Ostatné poplatky za služby a poplatky za prenájom 

obecného majetku 
 
 Starosta konštatoval, že návrh dodatku k VZN bol vyvesený 1.7.2019. Informoval poslancov, 

že v dodatku bola upravená suma za prenájom veľkej sály a za prenájom kolkárne 

 p. Balla poprosil starostu aby, na ďalšom zasadnutí informoval poslancov, že akú tržbu 
eviduje obec za prenájom kolkárne, a akú za predaj občerstvenia 

 Starosta informoval poslancov, že inkaso za kolkáreň je platené z účtu kolkárne. Ďalej 
informoval poslancov, že klimatizácia do miestnosti kolkárne bola vyplatená tiež z účtu 
kolkárne. 

 
Nakoľko neboli žiadne ďalšie návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č. 64/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

schvaľuje 

Dodatok č. 5 k VZN „Ostatné poplatky za služby a poplatky za prenájom obecného majetku“ tak ako 
bol predložený. 
 
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. 
 
B) Prerokovanie a schvaľovanie prijatia úveru 
 

 Starosta informoval poslancov, že na opatrovateľskú službu obec dostala balík peňazí. Tieto 
peniaze postačili na 5 mesiacov. Agentúra zaslala žiadosti o platbu, avšak nám zamietli. Preto 
výplaty opatrovateliek obec musela vyplatiť zo svojich peňazí. IA MPSVaR nás informovala, že 
výplaty za ďalší mesiac taktiež budeme musieť platiť zo svojich peňazí, lebo do konca augusta 
obec peniaze určite nedostane. Preto starosta navrhol prijatie kontokorentného úveru.  

 p. Balla sa opýtal, či obec bude mať finančné prostriedky na spolufinancovanie ďalších 
projektov 

 Starosta konštatoval, že pri každom projekte je určité spolufinancovanie, , ale tieto sú 
postupne uhradené.  Ďalej navrhol, že cestu na ulici Licionskej by tiež treba začať 
zrekonštruovať najneskôr v septembri 

 P. Belász povedal, že on kontokorentný úver nenavrhuje 

 Starosta povedal, že ten úver by bola len ako zábezpeka na ten čas, kým nedostaneme 
peniaze od ministerstva 

 Starosta informoval poslancov, že 18. augusta končí súťaž na rekonštrukciu kaštieľa. Tam 
obec bude potrebovať prijať preklenovací úver, a pri projekte kultúrneho domu taktiež.   

 
Nakoľko neboli žiadne ďalšie návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
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Návrh na uznesenie č. 65/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

schvaľuje 

prijatie kontokorentného úveru v súlade s podmienkami, ktoré sú ustanovené v zákone 
o rozpočtových pravidlách za účelom financovania potrieb obce vo výške do 30 000,-€. 
 

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 bodu 10 programu 
Diskusia 
 
V diskusii neboli žiadne príspevky 
 
K bodu 11 programu 
Záver 

 
Pretože program zasadnutia bol vyčerpaný, poďakoval p. starosta poslancom za aktívny prístup 
a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.  
 
V Strede nad Bodrogom, dňa 15.07.2019 
 
 
 
       .......................................                 ....................................... 
           Bc. Beáta Világiová      Zoltán Mento 

zapisovateľka       starosta obce 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:  
 
 
       .......................................               ....................................... 
        Mgr. Peter Gornyitzki       Viktor Tokár 
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