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Obecné zastupiteľstvo v  Strede nad Bodrogom  

 

Z á p i s n i c a  
z 5. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Strede nad Bodrogom, 

konaného dňa 13.05.2019   v miestnosti č. 22 obecného úradu 
 
 

K 1. bodu programu 
 
Starosta privítal na 4. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva poslancov obecného zastupiteľstva 
a ostatných prítomných. 
 
Prítomní :   poslanci v počte  8  podľa prezenčnej listiny                      
Hlavný kontrolór: Nóra Michová     
Hostia:   podľa prezenčnej listiny                
 

Starosta konštatoval, že z 9 poslancov obecného zastupiteľstva je prítomných 8 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 8 poslancov obecného zastupiteľstva 
za  hlasovalo  8 poslancov   
proti   0 
zdržalo sa    0 
 

Starosta konštatoval, že program  5. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol jednomyseľne 
schválený. 
 

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

 
K 4. bodu programu 
Informácia o stave účtov 

 
Starosta informoval poslancov o stave účtov k 13.05.2019 
Na účte OÚ vedenom v SLSP a.s. je ...... ................    29 477,47 € 
Na účte OÚ vedenom vo VÚB. a.s. VUB je .............      6 224,45 €  
Na účte vedenom v Poštovej banke je ...................     0,00 €  
SPOLU je na všetkých účtoch ku dňu 25.03.2019       35 701,92 € 
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Starosta konštatoval,  že obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informácie o stave účtov 
obce ku dňu 13.05.2019 
 

K 5. bodu programu 
Kontrola plnenia uznesení 
 
Starosta informoval poslancov o plnení uznesení č. 39/2019 až 48/2019 z predchádzajúceho 
zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 25.03.2019. Konštatoval, že uznesenia 
z predchádzajúceho zasadnutia boli čiastočne splnené, resp. sa priebežne plnia. 
 

Obecné zastupiteľstvo informáciu o plnení uznesení č. 39/2019  až 48/2019  vzalo na 
vedomie. 
 

K 6. bodu programu  
Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti DD o úhradu nedoplatkov 
 

 Starosta odovzdal slovo Monike Ballaovej, riaditeľke Domova dôchodcov 

 Riaditeľka informovala poslancov, že nedoplatky vznikali z toho, že v Domove dôchodcov sú 
ubytované osoby, ktoré nemajú taký dôchodok, aby vedeli vyplatiť pobyt v zariadení. Jedná 
sa o 2 osoby. Prvá dôchodkyňa má dve deti, syn je vo väzení a jej dcéra je v hmotnej núdzi. 
Preto k jej výdavkom nemá kto prispieť.  Druhá dôchodkyňa nemá deti a jej súrodenci nechcú 
platiť. 

 Ďalej riaditeľka informovala poslancov aj o tom, že pomocou Úradu práce soc. vecí a rodiny 
zamestnáva 7 dobrovoľníkov. Oni pomáhajú sestrám pri každodennej práci. Riaditeľka 
konštatovala, že stará časť budovy Domova dôchodcov potrebuje v blízkej budúcnosti 
rekonštrukciu strechy, ako aj bezbariérové toalety a sprchu. 
 

Nakoľko už neboli ďalšie návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č. 49/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

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.  

Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 8 poslancov obecného zastupiteľstva 
Za  hlasovalo 8 poslancov   
Proti   0 
Zdržalo sa    0 
 

Starosta konštatoval, že  OZ jednomyseľne schvaľuje návrh uznesenia. 
 
K 7. bodu programu 
Prerokovanie a schvaľovanie rozpočtového opatrenia obce SNB č. 1/2019 
 

 Starosta konštatoval, že úprava rozpočtu je potrebná z dôvodu zvýšením zostatkov 
z predchádzajúceho roka v Základnej škole s VJS.  

 Hlavná kontrolórka vysvetlila, že nesúlad vzniklo na základe toho, že školy dostávajú peniaze 
na 1 kalendárny rok. Keďže deti nastúpia do školy v septembri, školy nevedia vopred koľko 
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detí budú mať v danom školskom roku. Peniaze od štátu dostane obec, a obec preposiela 
školám. Obec preto potrebuje vykonať úpravu. 

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

 
Návrh na uznesenie č. 50/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

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. 

Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 8 poslancov obecného zastupiteľstva 
Za hlasovalo  8 poslancov 
Proti   0   
Zdržalo sa  0 

 
Starosta konštatoval, že OZ jednomyseľne schválilo návrh uznesenia. 
 
K 8. bodu programu: 
Správa hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách 
 

 Starosta odovzdal slovo hlavnej kontrolórke   

 Hlavná kontrolórka oboznámila poslancov s vykonanými kontrolami, prečítala záznam 
z kontroly vyúčtovania dotácií v roku 2018 a správu z kontroly výnosov, nákladov a výsledku 
hospodárenia z podnikateľskej činnosti za rok 2018. 

 Hlavná kontrolórka konštatovala, že futbalisti v minulom roku mali vo vyúčtovaní predložené 
faktúry za 3 zájazdy v Maďarsku, a navrhuje sa na to pozrieť, nakoľko uvedené faktúry 
nepatria medzi hospodárne zaobchádzanie s poskytnutou dotáciou. 

 P. Budjač informoval prítomných, že futbalisti o 2 týždne budú mať zasadnutie a nakoľko on 
je členom v zbore, pozrie sa na to a po zasadnutí informuje poslancov o zistených 
skutočnostiach.  

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

 
Návrh na uznesenie č. 51/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

berie na vedomie  

správu hlavného kontrolóra obce o vykonaných kontrolách 

Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 8 poslancov obecného zastupiteľstva 
Za hlasovalo  8 poslancov 
Proti   0   
Zdržalo sa  0 

 
Starosta konštatoval, že OZ jednomyseľne schválilo návrh uznesenia. 
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K bodu 9 programu: 
Prerokovanie žiadosti o spoluprácu z obce Gávavencsellő  
 

 Starosta informoval poslancov, že obec Gávavencsellő požadovala, aby sme stali družobnou 
obcou 

 Starosta konštatoval, že minulý týždeň obce podpísali Dohodu o spolupráci, ktorú 
potrebujeme hlavne kvôli projektu. Máme si vybrať, čo vlastne chceme zapracovať do 
projektu.  

 P. Balla navrhol, že obec by mohla zapracovať úpravu okolia Tajby 

 Starosta konštatoval, že o rok by mala byť výzva na výstavbu amfiteátra a navrhuje do 
projektu s obcou Gávavencsellő zapracovať úpravu terénu a okolia budúceho amfiteátra 

 P. Belász sa opýtal, či nový amfiteáter bude pri cvičnej veži? 

 P. starosta konštatoval, že áno. 
  

Nakoľko neboli žiadne ďalšie návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č. 52/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

schvaľuje 

a) zapojenie sa do projektových aktivít s obcou Gávavencsellő 
b) vyčleniť finančné prostriedky z rozpočtu obce na zabezpečenie spoluúčasti projektu 

 
Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 8 poslancov obecného zastupiteľstva 
Za  hlasovalo  8 poslancov   
Proti   0   
Zdržalo sa   0 
 

Starosta konštatoval, že  OZ jednomyseľne schválilo návrh uznesenia. 
 
K bodu 10 programu: 
Prerokovanie žiadosti Balog Leopolda o odkúpenie pozemku 
 

 P. starosta oboznámil prítomných so znaleckým posudkom na pozemky uvedené v žiadosti 
 
Nakoľko neboli žiadne ďalšie návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č. 53/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

schvaľuje 

v zmysle § 9a) ods. 1 písm. c) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí priamy predaj pozemku 

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

výmere 322 m2 a parcela reg. „C“ č. 429/2 vo výmere 91 m2 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 

jedentisícštryristošesťdesiat eur) v prospech Leopolda Baloga, nar. 27.11.1974, r.č. 741127/0097, 

bytom  Horná 70/4, 076 .31 Streda nad Bodrogom.   
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Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 8 poslancov obecného zastupiteľstva 
Za  hlasovalo  8 poslancov   
Proti   0   
Zdržalo sa   0 
 

Starosta konštatoval, že  OZ jednomyseľne schválilo návrh uznesenia. 
 

K bodu 11 programu:  
Prejednanie žiadosti Behyňa Milana o skončení nájomnej zmluvy  

 
 P. starosta oboznámil prítomných so žiadosťou p.Behyňu 

 P. Róth sa opýtal, čo presne plánoval Behyňa na uvedenom pozemku pestovať 

 P. starosta konštatoval, že vinič chcel sadiť. Avšak predtým, než obec dá pozemok zase do 
prenájmu, treba  ísť a sa pozrieť, ako vyzerá pozemok v súčasnosti. 

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

 
Návrh na uznesenie č. 54/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

berie na vedomie 

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

Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 8 poslancov obecného zastupiteľstva 
Za  hlasovalo  8 poslancov   
Proti   0   
Zdržalo sa   0 
 

Starosta konštatoval, že  OZ jednomyseľne schválilo návrh uznesenia. 
 
K bodu 12 programu  
Rôzne 
 

A) Prerokovanie ponuky na odkúpenie pozemku 
 Starosta oboznámil prítomných s ponukou firmy Areko Group 

 P. Gornyitzky povedal, že treba im navrhnúť možnosť, že obec je ochotný odkúpiť 
pozemok za cenu 1000,- €.  

 Starosta sa opýtal, že čo by mohla obec robiť s uvedenou nehnuteľnosťou 

 P. Belász navrhol, že obec by tam mohla otvoriť mini trhovisko 

 P.Balla povedal, že tá budova by bola dobrá na predaj rýchleho občerstvenia tak ako 
aj predtým 

 P. starosta poprosil poslancov, aby navrhli sumu, ktorú by obec vedela dať za 
uvedenú nehnuteľnosť 

 P. Belász navrhol maximálnu sumu 2000,- € 

 P.Tokár povedal, že k ponuke treba pripojiť fotky o súčasnom stave nehnuteľnosti 

 Poslanci s dohodnutou cenou súhlasili 
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B) Pozvánka do obce Karcsa 
 Starosta informoval poslancov, že obec dostala pozvánku na súťaž vo varení 

tradičných jedál do obce Karcsa, ktorý sa uskutoční 1.júna 2019. Informoval 
poslancov, že minulý rok obec sa zúčastnila na súťaži a bolo by dobré, keby sa 
zapojila aj tento rok. 

 Poslanci súhlasili  zúčastnením sa na súťaži 
 

C) Cena obce na rok 2019 
 Starosta poprosil poslancov, aby porozmýšľali o tom, kto by mal dostať cenu obce 

v tomto roku, nakoľko na ďalšom zasadnutí bude treba schváliť 
 

D)   Prerokovanie výzvy Prezídia HaZZ SR 2019 
 P.Róth konštatoval, že do projektu sa môžu zapojiť len tie obce, ktoré sú zaradené do 

celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov na území SR. Ďalej informoval 
poslancov, že obec v blízkej budúcnosti dostane vozidlo Iveco, pre ktoré by obec 
v rámci výzvy mohla postaviť novú garáž. 

 P. starosta konštatoval, že druhou možnosťou by bola zavedenie plynu a elektriny do 
novej garáže 
. 

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

 
Návrh na uznesenie č. 55/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

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 

 

Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 8 poslancov obecného zastupiteľstva 
Za  hlasovalo  8 poslancov   
Proti   0   
Zdržalo sa   0 
 

Starosta konštatoval, že  OZ jednomyseľne schválilo návrh uznesenia. 
 
K bodu 13 programu 
Diskusia 
 
V diskusii neboli žiadne príspevky 
 
K bodu 14 programu 
Záver 

 
Pretože program zasadnutia bol vyčerpaný, poďakoval p. starosta poslancom za aktívny prístup 
a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.  
 
V Strede nad Bodrogom, dňa 13.05.2019 
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       .......................................                 ....................................... 
           Bc. Beáta Világiová      Zoltán Mento 

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

Dionýz Balla                Zlatica Tóthová 

 


	Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom
	Zápisnica
	K 1. bodu programu
	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 8 poslancov obecného zastupiteľstva
	K 3. bodu programu
	K 4. bodu programu
	Informácia o stave účtov
	K 5. bodu programu
	Kontrola plnenia uznesení
	Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti DD o úhradu nedoplatkov
	Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 8 poslancov obecného zastupiteľstva (1)
	Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 8 poslancov obecného zastupiteľstva (2)
	Za hlasovalo  8 poslancov
	Proti   0
	Zdržalo sa  0
	Starosta konštatoval, že OZ jednomyseľne schválilo návrh uznesenia.
	Správa hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách
	 Starosta odovzdal slovo hlavnej kontrolórke
	 Hlavná kontrolórka oboznámila poslancov s vykonanými kontrolami, prečítala záznam z kontroly vyúčtovania dotácií v roku 2018 a správu z kontroly výnosov, nákladov a výsledku hospodárenia z podnikateľskej činnosti za rok 2018.
	 Hlavná kontrolórka konštatovala, že futbalisti v minulom roku mali vo vyúčtovaní predložené faktúry za 3 zájazdy v Maďarsku, a navrhuje sa na to pozrieť, nakoľko uvedené faktúry nepatria medzi hospodárne zaobchádzanie s poskytnutou dotáciou.
	 P. Budjač informoval prítomných, že futbalisti o 2 týždne budú mať zasadnutie a nakoľko on je členom v zbore, pozrie sa na to a po zasadnutí informuje poslancov o zistených skutočnostiach.
	Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 8 poslancov obecného zastupiteľstva (3)
	Za hlasovalo  8 poslancov (1)
	Proti   0 (1)
	Zdržalo sa  0 (1)
	Starosta konštatoval, že OZ jednomyseľne schválilo návrh uznesenia. (1)
	K bodu 9 programu:
	Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 8 poslancov obecného zastupiteľstva (4)
	Starosta konštatoval, že  OZ jednomyseľne schválilo návrh uznesenia.
	K bodu 10 programu:
	Prerokovanie žiadosti Balog Leopolda o odkúpenie pozemku
	Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 8 poslancov obecného zastupiteľstva (5)
	Starosta konštatoval, že  OZ jednomyseľne schválilo návrh uznesenia. (1)
	K bodu 11 programu:
	Prejednanie žiadosti Behyňa Milana o skončení nájomnej zmluvy
	Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 8 poslancov obecného zastupiteľstva (6)
	Starosta konštatoval, že  OZ jednomyseľne schválilo návrh uznesenia. (2)
	K bodu 12 programu
	Rôzne
	Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 8 poslancov obecného zastupiteľstva (7)
	Starosta konštatoval, že  OZ jednomyseľne schválilo návrh uznesenia. (3)

