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Obecné zastupiteľstvo v  Strede nad Bodrogom  

 

Z á p i s n i c a  
z 3. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Strede nad Bodrogom, 

konaného dňa 19.02.2019 v miestnosti č. 22 obecného úradu 
 
 
 

K 1. bodu programu 
 
Starosta privítal na 2. 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 zasadnutia s tým, že navrhol Správu 
hlavnej kontrolórky za rok 2018 zaradiť do bodu 17. Body 17, 18 a 19 sa posúvajú o jeden 
nadol. 
 

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 pozmenený program  3. 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:  Ing. Vladimír Róth, Mgr. Peter Gornyitzki 
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K 4. bodu programu 
Informácia o stave účtov 

 
Starosta informoval poslancov o stave účtov k 22.1.2019  
Na účte OÚ vedenom v SLSP a.s. je   ......................     25 814,23 € 
Na účte OÚ vedenom vo vÚB. A.s. VUB je .............       2 668,42 €  
Na účte vedenom v Poštovej banke je ....................     133,76 €  
SPOLU je na všetkých účtoch ku dňu 19.02.2019    28 616,41 € 
 

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informácie o stave účtov obce ku dňu 19.02.2019 
 

K 5. Bodu programu 
Kontrola plnenia uznesení 
 
Starosta informoval poslancov o plnení uznesení č. 14/2019 až 17/2019 z predchádzajúceho 
zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 22.01.2019. Konštatoval, že všetky uznesenia 
z predchádzajúceho zasadnutia boli splnené. 
 

Obecné zastupiteľstvo informáciu o plnení uznesení č. 14/2019  až 17/2019  vzalo na 
vedomie. 
 

K 6. Bodu programu  
Schvaľovanie a voľba predsedov a členov jednotlivých komisií pri OZ 

 

A) Komisia pre rozpočet, výstavbu a správu obecného majetku 
 Starosta poprosil členov komisie, aby svojim návrhom oboznámili prítomných  

 P. Balla informoval prítomných s návrhom komisie 
- Predseda Dionýz Balla 
- členovia Ing. Vladimír Róth, Ladislav Belász, Mgr. Peter Gornyitzki, Bc. Eva Makóová 

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

Návrh na uznesenie č. 18/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a  
 
volí 
 

a) za predsedu komisie pre rozpočet, výstavbu a správu obecného majetku poslanca Dionýza 
Ballu 

b) za členov komisie pre rozpočet, výstavbu a správu obecného majetku:  
Ing. Vladimír Róth, Ladislav Belász, Mgr. Peter Gornyitzki, Bc. Eva Makóová 

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

Obecné zastupiteľstvo  jednomyseľne schválilo návrh uznesenia. 
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B) Komisia pre školstvo 

 Starosta poprosil členov komisie, aby svojim návrhom oboznámili prítomných  

 p. Zlatica Tóthová konštatovala, že ich komisia zatiaľ nie je úplná. Za predsedu navrhovala 
Alexandra Kačika a za člena seba 

Nakoľko už neboli ďalšie návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č. 19/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a  
 
volí 
 

a) za predsedu komisie pre školstvo poslanca Alexandra Kačika 
b) za člena komisie pre školstvo: Zlatica Tóthová 

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

Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo návrh uznesenia. 
 
C) Komisia pre sociálne veci a verejný poriadok 

 Starosta poprosil členov komisie, aby svojim návrhom oboznámili prítomných  

 P. Tokár  informoval prítomných s návrhom komisie: 
- Predseda Viktor Tokár 
- členovia komisie Mgr. Henrieta Bányácski, Mgr. Vladimír Doša, Ivan Krajnik, Bc. 

Eleonóra Lejková, Ing. Katarína Nagyová a Mgr. Renáta Takácsová 
Nakoľko už neboli ďalšie návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 

 
Návrh na uznesenie č. 20/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a  
 
volí 
 

a) za predsedu komisie pre sociálne veci a verejný poriadok poslanca Viktora Tokára 
b) za členov komisie pre sociálne veci a verejný poriadok:  

Mgr. Henrieta Bányácski, Mgr. Vladimír Doša,  Ivan Krajník, Bc. Eleonóra Lejková,  Ing. 
Katarína Nagyová, Mgr. Renáta Takácsová 

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

Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo návrh uznesenia. 

 

D) Komisia pre šport, mládež a kultúru 

 Starosta poprosil členov komisie, aby svojim návrhom oboznámili prítomných  

 P. Budjač informoval prítomných s návrhom komisie 
Nakoľko už neboli ďalšie návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
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Návrh na uznesenie č. 21/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a  
 
volí 
 

a) za predsedu komisie pre šport, mládež a kultúru poslanca Richarda Budjača 
b) za členov komisie pre šport, kultúru a mládež:   

Ladislav Belász, Bc. Lucia Belászová, Alexandra Tokarčíková, Mária Rugovská, Bc. Beáta 
Világiová, Mgr. Henrieta Bányácski, Alexander Szerdahelyi, Michal Tóth, Valéria Gecseová, 
Erika Mentová, Mária Nováková, Monika Mentová 

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

Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo návrh uznesenia. 
 

E) Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

 Starosta obce dal možnosť diskusie poslancom 
Nakoľko neboli žiadne návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č. 22/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a  
 
volí 
 

a) za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
poslanca Mgr. Petra Gornyitzkého 

b) za členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov: 
Ing. Vladimír Róth, Viktor Tokár, Richard Budjač, Zlatica Tóthová 

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

Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo návrh uznesenia. 

 

F) Vyraďovacia a likvidačná komisia 

 Starosta informoval poslancov, že členmi komisie môžu byť len poslanci a ak chcú, môžu 
byť všetci 

Nakoľko neboli žiadne návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
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Návrh na uznesenie č. 23/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a  
 
volí 
 

a) za predsedu vyraďovacej a likvidačnej komisie poslanca Mgr. Petra Gornyitzkého 
b) za členov vyraďovacej a likvidačnej komisie: Viktor Tokár, Zlatica Tóthová, Dionýz Balla, Ing. 

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

Obecné zastupiteľstvo  jednomyseľne schválilo návrh uznesenia. 
 
K 7. Bodu programu 
Prerokovanie sťažnosti pani Denisy Szabóovej 
 

 Starosta poprosil predsedu komisie pre sociálne veci a verejný poriadok, aby predložil 
stanovisko komisie 

 V.Tokár prečítal výzvu p. Denisy Szabóovej a konštatoval, že komisia zasadala dňa 7.2.2019 
a odporúča vyzvať p. Semanovú, aby podľa VZN, ktorý sa upravujú podmienky držania psov 
na území obce dodržala podmienky držania psov  a sťažovateľke oznámiť skutočnosť, že pani 
Semanová bude vyzvaná, resp. upozornená   

Nakoľko neboli žiadne ďalšie návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č. 24/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a  
 

a) berie na vedomie 
 
sťažnosť Denisy Szabóovej, bytom Hlavná 251/179, Streda nad Bodrogom.   
 

b) ukladá 
 
starostovi obce upozorniť Zuzanu Semanovú na VZN obce, ktorým sa upravujú niektoré podmienky 
držania psov na území obce Streda nad Bodrogom.  
 
Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 6 poslancov obecného zastupiteľstva 
Za  hlasovalo 6 poslancov   
Proti   0 
Zdržalo sa    0 
 

Obecné zastupiteľstvo  jednomyseľne schválilo návrh uznesenia. 
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K 8. Bodu programu: 
Prerokovanie žiadosti Vlasty Fráterovej o poskytnutie jednorazového finančného 
príspevku 
 

 V. Tokár, predseda komisie pre sociálne veci a verejný poriadok informoval poslancov, že 
komisia zasadala 7.2.2019, kde dôkladne prešetrili všetky okolnosti týkajúcich sa žiadateľky 
a dospeli k záveru, že menovanej neodporúčajú poskytnúť jednorazovú dávku. Návrh komisie 
odôvodnil tým, že podľa VZN „O postupe a podmienkach pri poskytovaní jednorazovej dávky 
v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky sociálnej pomoci občanom obce Streda nad 
Bodrogom“ dávku môže dostať občan, kto má vysporiadané finančné náležitosti s obcou. 
Keďže menovaná má nedoplatky na daniach, neodporúča sa vyhovieť žiadosti. 

 Starosta konštatoval, že v rozpočte na rok 2019 nie sú vyčlenené žiadne peniaze  na sociálne 
výpomoci   

Nakoľko neboli návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č. 25/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a  
 
zamieta  
 
žiadosť Vlasty Fráterovej,  nar. 14.12.1976, bytom. Letná 347/17A, Streda nad Bodrogom 
o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi. 
 
Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 6 poslancov obecného zastupiteľstva 
Za hlasovalo  6 poslancov 
Proti   0   
Zdržalo sa  0 
 

Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo návrh uznesenia 
 

K bodu 9 programu: 
Prerokovanie žiadosti Ildikó Bálintovej o poskytnutie jednorazového finančného príspevku 
 

 V. Tokár, predseda komisie pre sociálne veci a verejný poriadok konštatoval, že komisia 
prešetrila okolnosti týkajúcich sa žiadateľky. Menovaná nemá nedoplatky a členovia komisie 
jednoznačne odporúčajú poskytnúť menovanej jednorazovú dávku  

 Starosta konštatoval, že obec menovanú zaradila na dobrovoľnícku prácu. Projekt jej bude 
trvať 6 mesiacov a mesačný príspevok sa jej zvýši o cca 200,- €. Pritom ešte raz upozornil 
poslancov, že v rozpočte  obce nie sú vyčlenené peniaze na finančné príspevky 

 P. Gornyitzki pripomínal, že aj v minulosti boli žiadosti na finančnú výpomoc, a skúsenosť 
bola taká, že ten kto dostal peniaze, tie peniaze obec už neuvidela 

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

Návrh na uznesenie č. 26/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a  
 
zamieta  
 
žiadosť ldikó Bálintovej,  nar. 01.08.1970, bytom. Záhradná 220/14, Streda nad Bodrogom 
o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi. 
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Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 6 poslancov obecného zastupiteľstva 
Za  hlasovalo   4 poslancov   
Proti   1 poslanec (V. Tokár) 
Zdržalo sa    1 poslanec  (R. Budjač) 
 

Obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou schválilo návrh uznesenia. 
 
K bodu 10 programu: 
Prerokovanie žiadosti Leško Gabriela o odkúpenie pozemku 
 

 Starosta konštatoval, že s Gabrielom Leškom bola 18.10.2016 uzatvorená nájomná zmluva na 
prenájom predmetného pozemku. Nájomná zmluva bola uzatvorená na dobu určitú, a to na 
5 rokov. 

 p.  Balla navrhol, aby obec nepredal pozemok, nakoľko zatiaľ nevieme, kde bude kanalizácia 
okolo bytovky 

 p. Budjač sa opýtal, že čo v tom prípade, ak by predložil projektovú dokumentáciu na 
pozemok s garážou 

 p. Gornyitzki informoval prítomných, že žiadateľ pred dvoma rokmi súhlasil s prenájmom 
a dodnes má platnú nájomnú zmluvu. Takže nie je o čom rozprávať 

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

Návrh na uznesenie č. 27/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

zamieta 

žiadosť Gabriela Leška, bytom Skladná 712/1, Streda nad Bodrogom o odkúpenie pozemku 

v katastrálnom území obce Streda nad Bodrogom,  parcela reg. „C“ č. 387/12 vo výmere 28 m2 . 

 
Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 6 poslancov obecného zastupiteľstva 
Za  hlasovalo   5 poslancov   
Proti   0 poslanec  
Zdržalo sa    1 poslanec  (V. Tokár) 

   

Obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou schválilo návrh uznesenia. 
 

K bodu 11 programu:  
Prerokovanie žiadosti pána Štefana Nagya o odkúpenie pozemku  
 

 Starosta konštatoval, že parcela reg. „E“ č. 61/1 je v dlhodobom prenájme tretej osoby, preto 
v súčasnej dobe nie je možné vyhovieť žiadosti 

Nakoľko neboli návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č. 28/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

zamieta 

žiadosť Štefana Nagya, bytom Bukureštská 2509/5, 040 13 Košice o odkúpenie pozemku 

v katastrálnom území obce Streda nad Bodrogom, parcela reg. „E“ č. 61/1. 
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Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 6 poslancov obecného zastupiteľstva 
Za  hlasovalo   6 poslancov   
Proti   0 poslanec  
Zdržalo sa    0 poslanec   

 

Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo návrh uznesenia.  
 
K bodu 12 programu 
Prerokovanie a schvaľovanie vyradenia neupotrebiteľného majetku DD 
 

 Starosta poprosil predsedu komisie, aby predložil stanovisko komisie. 

 p. Balla informoval poslancov s návrhom na vyradenie majetku Domova dôchodcov. 
Konštatoval, že komisia zasadala 18.2.2019 a preskúmala návrh a súhlasí s vyradením 
majetku. 

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

Návrh na uznesenie č. 29/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál  a  
 
schvaľuje 

 

a) vyradenie: 

-  neupotrebiteľného majetku v Domove dôchodcov, Ružová 433/8, Streda nad Bodrogom 

podľa priloženého zoznamu v celkovej obstarávacej cene 5298,07 € 

 

Predmetný majetok z dôvodu úplného opotrebenia, zrejmej zastaranosti už nemôže slúžiť svojmu 

účelu alebo určeniu na plnenie úloh vlastníka a správcu v rámci predmetu svojej činnosti alebo 

v súvislosti s ním, preto je pre vlastníka a správcu neupotrebiteľným majetkom.  

 

b) spôsob likvidácie: 

Fyzickou likvidáciou, vyhodenie do nádob na zber komunálneho odpadu a odovzdanie zberovej 

spoločnosti ako elektronický odpad.     

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

Starosta konštatoval, že obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo návrh uznesenia.  

 
K bodu 13 programu 
Prerokovanie žiadosti DD o schválení zvýšenia režijných nákladov na prípravu stravy v DD 
 

 Starosta prečítal žiadosť DD a konštatoval, že doterajšie režijné náklady na prípravu stravy 
boli 0,20 €/deň/osoba. Zmena by zvyšovala náklady každého klienta v priemere 4,50 
€/mesiac 

 p. Gornyitzki konštatoval, že to by nebola žiadna rapidná zmena.  
Nakoľko neboli návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
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Návrh na uznesenie č. 30/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo  predložený materiál  a  

schvaľuje 

zvýšenie režijných nákladov na prípravu stravy v Domove dôchodcov o 0,15,-€ Eur , a to na 0,35 
€/deň.  
 

ukladá  

 

Obecnému úradu zapracovať uvedený návrh do dodatku VZN „O poskytovaní sociálnych služieb , 
o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytovaných Obcou Streda nad Bodrogom za účelom 
zverejnenia dodatku VZN. 

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

Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo návrh uznesenia. 
 

K bodu 14 programu 
Prerokovanie a schvaľovanie predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie v programe 
„Podpora rozvoja športu na rok 2019“ 
 

 Starosta navrhol, že v rámci projektu obec by mohla vybudovať jedno workoutové ihrisko na 
športovom ihrisku. Ďalej nákup športovej výbavy a výmenu osvetlenia v telocvičniach 

 p. Gornyitzki sa opýtal, že do ktorého podprogramu by šla obec 

 Starosta informoval poslancov, že do 2., 3. a 4. Ďalej ich informoval, že preto tak rozmýšľal, 
lebo na športovom ihrisku už aj teraz sú nejaké možnosti.  

 Starosta konštatoval, že na futbalovom ihrisku aj so strechou prezliekarne  budeme musieť 
niečo robiť, avšak v marci by mala vyjsť výzva, ktorá bude obsahovať dotáciu aj na opravu 
strechy 

 Starosta informoval poslancov, že oslovil aj riaditeľov Základných škôl, nakoľko aj oni možu 
podať žiadosť o dotáciu. Mohli by vymeniť osvetlenie v telocvični, alebo rekonštruovať 
sociálne zariadenia 

 p. Budjač sa opýtal, že Základné školy ako na to zareagovali 

 Starosta ich informoval, že tak, že obec by za nich vyplatila tých 5% spoluúčasti 
Nakoľko neboli ďalšie návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 

Návrh uznesenia č. 31/2019 
 

 Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál  a  
 
schvaľuje 

 

a) predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie v programe „Podpora rozvoja športu na rok 

2019“ 

b) Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
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c) Použitie prostriedkov z rezervného fondu obce na zabezpečenie finančných prostriedkov na 

spolufinancovanie projektu vo výške najmenej 5% z celkového rozpočtu projektu 

a spolufinancovanie neoprávnených výdavkov (ak bude relevantné) 

d) Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške najmenej 5% 

z celkového rozpočtu projektu pre rozpočtové organizácie obce. 

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

Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo návrh uznesenia. 
 

K bodu 15 programu 
Prerokovanie a schvaľovanie predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho 

rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality na rok 2019 

 

 Starosta konštatoval, že v rámci toho projektu by chcel vybudovať kamerové systémy  v obci. 

Kamery preto by boli v obci dôležité, lebo v obci napr. máme aj hraničný prechod a vôbec nie 

je strážený. 

 Starosta informoval poslancov, že kamery by navrhol rozmiestniť na jednotlivých  koncoch 

dediny 

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

Návrh uznesenia č. 32/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál  a  
 
schvaľuje 

 

a) predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu 
v oblasti „Prevencia kriminality pre rok 2019“ 

b) Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
c) Použitie prostriedkov z rezervného fondu obce na zabezpečenie finančných prostriedkov na 

spolufinancovanie projektu vo výške 20% z celkového rozpočtu projektu a spolufinancovanie 
neoprávnených výdavkov (ak bude relevantné)  

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

Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo návrh uznesenia. 
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K bodu 16 programu 
Prerokovanie a schvaľovanie predloženia žiadosti o poskytnutie grantu určené na projekt 

„Program podpory lokálnych komunít“ v rámci výzvy Nadácie COOP Jednota 

 

 Starosta oboznámil poslancov s podmienkami výzvy 

 Starosta konštatoval, že v rámci projektu by chcel využiť možnosť výstavby autobusovej 

zastávky na ul. Hlavnej pri firme Agroreál, nákup lavičiek a smetných košov, oplotenie 

športového ihriska alebo obec by mohla nakúpiť nejaké univerzálne dresy, ktoré by mohla 

zapožičať 

 p. Budjač sa opýtal, že ako to presne funguje 

 Starosta konštatoval, že v prvom kroku obec sa musí zaradiť do súťaže. K tomu obec musí 

vypracovať  žiadosť a k tomu 3 projekty. To je podmienkou výzvy. 

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

Návrh uznesenia č. 33/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál  a  
 
schvaľuje 

 

predkladanie žiadosti o poskytnutie grantu na projekt „Program podpory lokálnych komunít“ v rámci 

výzvy Nadácie COOP Jednota 

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

Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo návrh uznesenia. 
 

K bodu 17 programu 
Správa hlavnej kontrolórky obce o vykonaných kontrolách za rok 218 
 

 Kontrolórka obce informovala  prítomných o celkovej činnosti za rok 2018. Počas kontroly 
zistené nedostatky boli po upozornení odstránené.  (správa je prílohou zápisnice) 

 Starosta sa poďakoval za stručný prehľad o vykonaných kontrolách v roku 2018 
 
Návrh na uznesenie č. 34/2019 

 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál  a  

 
berie na vedomie 

správu hlavnej kontrolórky obce  o vykonaných kontrolách za rok 2018. 

Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 6 poslancov obecného zastupiteľstva 
Za  hlasovalo  6 poslancov   
Proti   0   
Zdržalo sa   0 
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Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo návrh uznesenia. 
 

K bodu 18 programu 
Rôzne 
 

A) Polročné noviny v obci 
 Starosta informoval prítomných, že v minulosti už bola myšlienka, že bolo by dobré v obci 

nejakým spôsobom propagovať, že čo sa udialo za uplynulé obdobie. Starosta navrhol 
propagáciu formou polročného vestníka. 

 Starosta poprosil poslancov, aby porozmýšľali o tom, a na ďalšom zastupiteľstve by to 
podrobnejšie rozobrali. 

 
B) Určenie poplatku za prenájom motorového vozidla Iveco Turbo Daily 
 Starosta konštatoval, že vozidlo momentálne používame pre potreby obce, avšak už bola 

žiadosť na prenájom vozidla 

 p. Budjač navrhol, že treba určiť minimálnu sumu za prenájom 

 p. Gornyitzki navrhol, že treba zarátať aj stojné. 2,80 € je hodinová minimálna mzda. Stojné 
navrhuje na 6,00 €/hodinu. 

 p. Balla navrhol 0,60 €/km 

  p. Tokár sa opýtal, či prenájom vozidla by bol len pre občanov obce alebo aj osobám, ktorí 
nemajú trvalý pobyt v obci? 

 p. Balla povedal, že netreba robiť rozdiely. 

 Starosta informoval poslancov, že v prípadoch, keď obec objednal napr. štrk od firmy, dovoz 
bol drahší ako samotný materiál 

 Starosta konštatoval, že prenájom by bol 0,60 €/km + 1,50 €/za stojné. Stojné sa počíta za 
každý aj začatý 15 min. 
 

Návrh uznesenia č. 35/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál  a  
 
schvaľuje 

 

výšku poplatku za zapožičanie motorového vozidla Iveco Turbo Daily len s vodičom na sumu 0,60 € za 

1 km, 1,50 € stojné za každých aj začatých 15 min.  

Minimálny poplatok za 1 zapožičanie je 5 €. 

 

ukladá  

 

Obecnému úradu zapracovať uvedený návrh do dodatku VZN „ostatné poplatky za služby a poplatky 
za prenájom obecného majetku za účelom zverejnenia dodatku VZN. 
 
Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 6 poslancov obecného zastupiteľstva 
Za  hlasovalo  6 poslancov   
Proti   0   
Zdržalo sa   0 
 

Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo návrh uznesenia. 
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C) Prerokovanie a schválenie predaja motorového vozidla Škoda Felícia 
 Starosta konštatoval, že vozidlo je v nefunkčnom stave. Investované peniaze by boli 

o mnoho väčšie ako hodnota samotného vozidla.  

 p. Budjač navrhol, že treba zverejniť ako predaj prebytočného materiálu a keď skončí STK 
a EK, tak obec dá do šrotu. 

 Starosta konštatoval, že miesto auta Škoda Felícia by trebalo kúpiť nejaké vozidlo s nízkou 
spotrebou do hodnoty cca 2000,- € 

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

Návrh uznesenia č. 36/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál  a  
 
schvaľuje 

 

predaj prebytočného materiálu osobného motorového vozidla značky Škoda Felícia, EV číslo 

TV939AH za sumu 200,- €. 

 

ukladá 

 

starostovi obce zabezpečiť vhodné osobné motorové vozidlo pre potreby obce v obstarávacej cene 

do 2 000,- €.  

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

Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo návrh uznesenia. 
 

D) Prerokovanie žiadosti Jozefa Bányácskiho na prenájom priestorov kultúrneho domu 
 Starosta konštatoval, že v ten deň je veľkonočná sobota 

 p. Tóthová pripomínala, že aj minulý rok robil v ten istý čas, a ľudia sa sťažovali 

 p. Gornyitzki sa opýtal, či minulý rok odpratal bodrel 

 p. Budjač hovoril že nie, neodpratal. Aj keby sme mu dali, tak jedine s podmienkou, že musí 
odpratať celý bodrel. 

 Starosta navrhol, že v budúcnosti by obecné zastupiteľstvo mohlo porozmýšľať o tom, že 
kultúry dom by využili na svoj účel a nie na diskotéky. Hlavne keď sa dokončí rekonštrukcia 

 P. Gornyitzki navrhol, že netreba mu dovoliť termín, nakoľko je veľkonočná nedeľa 

 Starosta navrhol tajné hlasovanie  

 Obecné zastupiteľstvo prijalo návrh na  tajné hlasovanie 
 

Nakoľko neboli ďalšie návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
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Návrh uznesenia č. 37/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál  a  
 
zamieta 

 

žiadosť Jozefa Bányácskiho, bytom Záhradná 614/3, Streda nad Bodrogom o prenájom priestorov 
kultúrneho domu v obci Streda nad Bodrogom. 
 
Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 6 poslancov obecného zastupiteľstva 
Za  hlasovalo  4 poslancov   
Proti   2   
Zdržalo sa   0 
 

Obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou schválilo návrh uznesenia. 
 

E) Prerokovanie a schvaľovanie zrušenia uznesenia č. 143/2010 zo dňa 0.09.2010 
a uznesenia  

 Jedná sa o pozemky, ktoré zatiaľ užíva p. Košely bez súhlasu vlastníka. Uznesenia boli 
schválené, avšak zmluva dodnes nebola podpísaná  

 p. Gornyitzki navrhol, že uznesenia môžu zrušiť, nakoľko pozemky nie sú vysporiadané 

 Starosta potvrdil, že na predmetných pozemkoch je zatiaľ plomba 
Nakoľko neboli ďalšie návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 

 
Návrh uznesenia č. 38/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál  a  
 

1. R u š í 
uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 143/2010 prijaté na 28. riadnom zasadnutí 
Obecného zastupiteľstva dňa 09.09.2010  v p l n o m  r o z s a h u,  
 

2. R u š í 
uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 334/2018 prijaté na 40. riadnom zasadnutí 
Obecného zastupiteľstva dňa 10.04.2018 v p l n o m  r o z s a h u. 
 

Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 6 poslancov obecného zastupiteľstva 
Za  hlasovalo  5 poslancov   
Proti   0  
Zdržalo sa   1  (V. Tokár) 
 

Obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou schválilo návrh uznesenia. 
 

F) Zasadnutia OZ 
 Starosta navrhol poslancom, aby sa odteraz zasadnutia konali v pondelok a nie v utorok. 

Svoj návrh odôvodnil s tým, že jednému poslancovi nevyhovujú utorkové zasadnutia. 

 Poslanci s návrhom súhlasili. 
 

G) Sťažnosti na p. Szatmáriovú ohľadom parkovania na ulici Vinohradníckej 

 p. Gornyitzki konštatoval, že Dorota Szatmáriová parkuje tak, že zavádza ostatným 
okolo idúcim vodičom. Je tam aj hydrant, na ktorom sa pomaly prechádza. Treba ju 
vyzvať, aby parkovala tak, aby nezavádzala ostatným. 
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 Starosta konštatoval, že už rozprával s menovanou, ale ju ten problém nezaujíma. 
Firma Kájel s.r.o. už pracuje v obci na tom, aby vyrovnal zeminu vedľa cesty. 
Požiadame aj Dopravný inšpektorát o vyjadrenie k problematike a až potom budeme 
vo veci konať. 

 
K bodu 19 programu 
Diskusia 

 
V diskusii neboli žiadne príspevky. 
 

K bodu 20 programu 
Záver 
 
Pretože program zasadnutia bol vyčerpaný, poďakoval p. starosta poslancom za aktívny prístup 
a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.  

    
V Strede nad Bodrogom, dňa 19.02.2019 
 
 
 
       .......................................                 ....................................... 
         Bc. Beáta Világiová      Zoltán Mento 

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

Viktor Tokár                Richard Budjač 
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