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Obecné zastupiteľstvo v  Strede nad Bodrogom  

 

Z á p i s n i c a  
zo 6. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Strede nad Bodrogom, 

konaného dňa 17.06.2019 v miestnosti č. 22 obecného úradu 
 
 

K 1. bodu programu 
 
Starosta privítal na 6. 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  6. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol jednomyseľne 
schválený. 
 

K 3. bodu programu 
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 
Za zapisovateľa:                          Bc. Beáta Világiová 
za overovateľov zápisnice :       Alexander Kačik, Richard Budjač 
Za členov návrhovej komisie starosta určil:  Ladislav Belász, Zlatica Tóthová 

 
K 4. bodu programu 
Informácia o stave účtov 

 
Starosta informoval poslancov o stave účtov k 17.06..2019 
Na účte OÚ vedenom v SLSP a.s. je ...... ................    33 025,16 € 
Na účte OÚ vedenom vo VÚB. a.s. VUB je .............      3 364,46 €  
Na účte vedenom v Poštovej banke je ...................     0,00 €  
SPOLU je na všetkých účtoch ku dňu 17.06.2019       36 389,62 € 
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Starosta konštatoval,  že obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informácie o stave účtov 
obce ku dňu 17.06.2019 
 

K 5. bodu programu 
Kontrola plnenia uznesení 
 
Starosta informoval poslancov o plnení uznesení č. 49/2019 až 55/2019 z predchádzajúceho 
zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 13.05.2019. Konštatoval, že uznesenia 
z predchádzajúceho zasadnutia boli čiastočne splnené, resp. sa priebežne plnia. Ďalej starosta 
konštatoval, že uznesenie č.55/2019 zo dňa 13.05.2019 nebolo možné splniť, nakoľko do projektu sa 
mohli zapojiť len tie subjekty, ktoré sa nezapojili ani do prvého, ani do druhého kola projektu. 
 

Obecné zastupiteľstvo informáciu o plnení uznesení č. 49/2019  až 55/2019  vzalo na 
vedomie. 
 

K 6. bodu programu  
Prerokovanie a schvaľovanie záverečného účtu obce za rok 2018 
 

 Starosta oboznámil poslancov s návrhom záverečného účtu, ako aj so správou audítorky 
k návrhu záverečného účtu obce 

 Hlavná kontrolórka oboznámila poslancov so svojim odborným stanoviskom k návrhu 
záverečného účtu obce. Ďalej konštatovala, že návrh záverečného účtu za rok 2018 je 
spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami §16 o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a obsahuje všetky prepísané náležitosti podľa §16 ods.5 zákona o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a preto odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť návrh 
záverečného účtu obce. 
 

Nakoľko už neboli ďalšie návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č. 56/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

berie na vedomie 

 správu hlavného kontrolóra obce za rok 2018 

 správu audítora za rok 2018 

 

schvaľuje 

 

 záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2018 bez výhrad 

 použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 274,18 € 

 

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. 
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K 7. bodu programu 
Plán kontrol kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2019 
 

 Starosta odovzdal slovo hlavnej kontrolórke   

 Hlavná kontrolórka oboznámila poslancov s navrhovaným plánom kontrolnej činnosti na II. 
polrok 2019 a informovala poslancov, že na základe podnetu a poznatkov jej môžu dať 
konkrétne úlohy počas celého roka  

 
Nakoľko už neboli ďalšie návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č. 57/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

schvaľuje 

v zmysle § 18f) ods. 1 písm. b) Zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2019  

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 a úprava výšky platu starostu obce 
 

 p. Gornyitzki informoval poslancov, že zmenu je potrebné schváliť z dôvodu, že sa zmenila 
priemerná mesačná mzda v Národnom hospodárstve SR. Pritom starostovi doteraz 
schválených 20% navyše je možné zvýšiť, znížiť alebo nezmeniť 

 p. Belász navrhol percento nezmeniť  

 p. Budjač súhlasil s návrhom 
 
Nakoľko už neboli ďalšie návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 

 
Návrh na uznesenie č. 58/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

určuje 

plat starostu obce Zoltána Menta s účinnosťou od 1.1.2019 v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) Zákona č. 
369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 
Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 
predpisov zvýšený o 20% podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994. 
  
Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 6 poslancov obecného zastupiteľstva 
Za hlasovalo  6 poslancov 
Proti   0   
Zdržalo sa  0 
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Starosta konštatoval, že OZ jednomyseľne schválilo návrh uznesenia. 
 
K bodu 9 programu: 
Prerokovanie a schvaľovanie Dodatku č. 5 k VZN „Výška príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni“ 
 

 p. starosta informoval poslancov, že s účinnosťou od 1.1.2019 nadobudla účinnosť novely 
zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR, ktorá sa týka poskytovania 
dotácie na stravovanie. Z dôvodu tejto novely a zmeny finančného pásma bol vypracovaný 
návrh dodatku  

 p. starosta oboznámil poslancov s obsahom dodatku 
 

Nakoľko neboli žiadne ďalšie návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č. 59/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

schvaľuje 

Dodatok č. 5 k VZN „Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej 
jedálni“ 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. 
 
K bodu 10 programu: 
Prerokovanie a schvaľovanie nominácii na cenu obce 
 

 P. starosta vyzval poslancov, aby predložili svoje návrhy k téme, kto by mal dostať cenu obce 
v roku 2019 

 P. Tóthová navrhla, že cenu obce by mohla dostať Valérie Gecseová za dlhoročnú prácu 
v prospech obce 

 P. Belász navrhol pani Zsuzsannu Tóth, lebo neustále sa venuje deťom 
 
Nakoľko neboli žiadne ďalšie návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č. 60/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

schvaľuje 

nomináciu na cenu obce: 

 

Zsuzsanna Tóth, nar. 26.02.1973 bytom Hlavná 225/135, Streda nad Bodrogom 

 

 



 5 

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 11 programu:  
Rôzne 
 

A) Kolkáreň – návrh na opravu ceny za prenájom 

 P. starosta informoval poslancov, že aktuálna cena za prenájom kolkárne je príliš vysoká 
a navrhuje ju znížiť. Starosta navrhol cenu 50 €. 

 P. Belász informoval poslancov, že u ňho prenájom miestnosti funguje takým spôsobom, že 
ak občerstvenie kupujú v reštaurácii, v tom prípade prenájom je zadarmo 

 P. Balla navrhol prenájom určiť na 10 €/hodinu   

 P. Kacsik navrhol cenu určiť tak, že po 22:00 hod. prenájom by bol 10 €/hodinu navyše 

 P. starosta navrhol návrh dodatku vypracovať tak, že cena za prenájom kolkárne v čase od 
16:00 do 22:00 hod. by bola 50 € a prenájom mimo pracovnej doby 10 €/každú aj začatú 
hodinu 

 P. Budjač sa opýtal, či by poslanci nechceli zvýšiť cenu za prenájom kultúrneho domu 

 P. Gornyiztki navrhol cenu zvýšiť na 150 € 

 Poslanci s návrhom súhlasili 
 

B) Asfaltovanie 

 P. starosta informoval poslancov, že obec dostala ponuku na asfaltovanie od firmy Eurovia. 
Treba porozmýšľať o tom, či chceme s nimi spolupracovať alebo nie. Celkový rozpočet podľa 
firmy Eurovia je 105 000,- € bez DPH. Obec by mohla vyplatiť aj na splátky, avšak rozpočet 
s takým výdavkom nerátal.  

 Starosta konštatoval, že v rozpočte firmy je rekonštrukcia cesty na ulici Licionskej 
a Bodrožskej. Obidve ulice sú vo veľmi zlom stave. Starosta navrhol urobiť len časť. 

 P. starosta konštatoval, že obec dostala aj ďalšiu ponuku od maďarskej firmy, tam 
asfaltovanie vyšlo na 8 €/m2 

 P. Belász navrhol začať rekonštrukciu, nakoľko na kanalizáciu obec čaká už od zavedenia 
plynovej prípojky 

 P. starosta vyzval poslancov, aby do ďalšieho zasadnutia porozmýšľali o možnostiach 
rekonštrukcie ulíc 

 
C) Prerokovanie výzvy na podporu regionálneho rozvoja 

 P. starosta oboznámil poslancov s výzvou Úradu podpredsedu vlády SR na podporu 
regionálneho rozvoja a informoval poslancov, že on v rámci výzvy myslel na zaobstaranie 
infokiosky 

 P. Gornyitzki navrhol zaobstaranie veľkoplošného LED panelu, ktorý by bol umiestnený na 
budove kultúrneho domu   

 
Nakoľko neboli žiadne ďalšie návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
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Návrh na uznesenie č. 61/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

schvaľuje 

a) Predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja 

b) Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti 

c) Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu v zmysle uvedenej 

výzvy 

 

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 12 programu 
Diskusia 
 
V diskusii neboli žiadne príspevky 
 
K bodu 13 programu 
Záver 

 
Pretože program zasadnutia bol vyčerpaný, poďakoval p. starosta poslancom za aktívny prístup 
a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.  
 
V Strede nad Bodrogom, dňa 17.06.2019 
 
 
 
       .......................................                 ....................................... 
           Bc. Beáta Világiová      Zoltán Mento 

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

Alexander Kacsik       Richard Budjač 
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