Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom

Zápisnica
z 9. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Strede nad Bodrogom,
konaného dňa 12.09.2019 v miestnosti č. 22 obecného úradu

K 1. bodu programu
Starosta privítal na 9. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva poslancov obecného zastupiteľstva
a ostatných prítomných.
Prítomní :
Hlavný kontrolór:
Hostia:

poslanci v počte 7 podľa prezenčnej listiny
Nóra Michová
podľa prezenčnej listiny

Starosta konštatoval, že z 9 poslancov obecného zastupiteľstva je prítomných 7 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. Otília Senajová.
Navrhol zaradiť ako bod č. 4 sťažnosť Otílie Senajovej. Ostatné body sa presúvajú nadol. Ďalej
na návrh kontrolórky starosta navrhol vypustiť bod č.6.
Kontrolórka navrhla zaradiť do programu Správu HK o vykonaných kontrolách. Starosta
navrhol správu zaradiť ako bod č. 7. Ostatné body sa presúvajú nadol.
Starosta navrhol zaradiť do programu bod Určenie sobášiacich. Navrhol zaradiť ako bod č. 11.

Pretože k zmene programu neboli pripomienky, dal starosta o ňom hlasovať.
Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 7 poslancov obecného zastupiteľstva
za hlasovalo 7 poslancov
proti
0
zdržalo sa
0

Starosta konštatoval, že zmenený program
jednomyseľne schválený.

9. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol

K 3. bodu programu
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa:
Bc. Beáta Világiová
za overovateľov zápisnice :
Dionýz Balla, Alexander Kačik
Za členov návrhovej komisie starosta určil: Ing. Vladimír Róth, Mgr. Peter Gornyitzki

K 4. bodu programu
Sťažnosť Otílie Senajovej


P.Senajová uviedla, že ona by nemala problém s reštauráciou, nemá problém voči
spoločenským akciám, ale chce poprosiť majiteľa aby dodržal nočný kľud
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P.Belász uviedol, že na akcii, keď on porušil nočný kľud, hostia oslavovali narodeniny a bez
jeho povolenia sa vysťahovali na terasu. Nevedel sa s nimi dohodnúť. Skoro políciu musel
volať.
P.Senajová povedala, že ten problém treba čím skôr vyriešiť, lebo aj okolití susedia sa sťažujú.
Nakoľko majiteľom je p. Belász, problém má vyriešiť on. P. Senajová pripomenula, že bolo by
dobré začať pracovať aj na výsadbe zelene, nakoľko už viackrát oslovila majiteľa reštaurácie
o riešenie situácie, aby si nejakým spôsobom ohradil svoju terasu. Dôvodom je, že terasa je
priehľadná a návštevníci reštaurácie a spomínanej terasy majú prehľad o všetkom, čo sa deje
na jej súkromnom pozemku
P.Gornyitzki navrhol, že najrýchlejším riešením by bol paravan. A medzitým by mohol majiteľ
vysadiť aj nejakú zeleň.
P.Senajová poprosila majiteľa, že v prípade, ak vysadí nejakú zeleň, tak nech aspoň takú, aby
nemusela zase ďalšie tri roky čakať, aby vyrástla
P. starosta konštatoval, že každý má záujem, aby sme ten problém čím skôr vyriešili. Určite sa
nájde nejaké vhodné riešenie, ktoré bude vyhovovať aj Vám, aj druhej strane.
P.Senajová sa poďakovala , že ju poslanci vypočuli a opustila zasadaciu miestnosť.

K 5. bodu programu
Informácia o stave účtov
Starosta informoval poslancov o stave účtov k 12.09..2019
Na účte OÚ vedenom v SLSP a.s. je ...... ................ 6 207,96 €
Na účte OÚ vedenom vo VÚB. a.s. VUB je ............. 5 659,07 €
Na účte vedenom v Poštovej banke je .................. 12 169,86 €
SPOLU je na všetkých účtoch ku dňu 12.09.2019
24 036,89 €

Starosta konštatoval, že obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informácie o stave účtov
obce ku dňu 12.09.2019
K 6. bodu programu
Kontrola plnenia uznesení
Starosta informoval poslancov o plnení uznesení č. 66/2019 až 67/2019 z predchádzajúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 19.08.2019. Konštatoval, že uznesenia
z predchádzajúceho zasadnutia boli čiastočne splnené, resp. sa priebežne plnia. Ďalej starosta
konštatoval, že p. Varkonda zatiaľ neposlal geometrický plán, a preto uznesenie č. 66/2019 zatiaľ
nebolo splnené.

Obecné zastupiteľstvo informáciu o plnení uznesení č. 66/2019
vedomie.

až 67/2019

vzalo na

K 7. bodu programu
Správa hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách




Starosta udelil slovo hlavnej kontrolórke
Hlavná kontrolórka oboznámila poslancov s vykonanými kontrolami, prečítala záznam
z kontroly plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva, z kontroly pokladne za 1.Q 2019 a za
2.Q 2019.
Hlavná kontrolórka uviedla, že so správou o vykonaných kontrolách a o zistených
nedostatkov kontrolovaný subjekt bol oboznámený.

Nakoľko už neboli ďalšie návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia.
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Návrh na uznesenie č. 68/2019
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a
berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra obce o vykonaných kontrolách
Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 7 poslancov obecného zastupiteľstva
Za hlasovalo 7 poslancov
Proti
0
Zdržalo sa
0

Starosta konštatoval, že OZ jednomyseľne schválilo návrh uznesenia.
K 8. bodu programu
Prerokovanie a schvaľovanie predloženia žiadosti v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí
o finančný príspevok v rámci projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania
futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019 až 2021







Starosta oboznámil poslancov s uvedenou výzvou. Uviedol, že zámerom výzvy je finančná
podpora výstavby a rekonštrukcie futbalovej infraštruktúry v o futbalových kluboch so
zameraním na futbalovú infraštruktúru, ktorú využívajú pre svoju tréningovú prípravu
a zápasovú prax mládežnícke družstvá.
Starosta konštatoval, že v tej výzve prezliekareň nemôžeme riešiť, nakoľko budova je spolu
s kolkárňou. Pravdou je aj to, že v takom časovom rozpätí nikto neurobí rozpočet
s kompletnou dokumentáciou. Polievacie zariadenie na futbalovom ihrisku je už zastaralé. Na
obstaranie nového polievacieho zariadenia obec by vedel získať kompletnú dokumentáciu,
preto navrhol túto možnosť.
P.Gornyitzki sa opýtal, že nové zariadenie by taktiež bolo napojené na studňu, alebo na pitnú
vodu
Starosta odpovedal, že polievanie by naďalej bolo zabezpečené zo studne

Nakoľko už neboli ďalšie návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia.
Návrh na uznesenie č. 69/2019
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a
schvaľuje
a) Predkladanie žiadosti o finančný príspevok v rámci projektu podpory výstavby, rekonštrukcie
a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019 až 2021
b) Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti
c) Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu v zmysle uvedenej
výzvy
Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 7 poslancov obecného zastupiteľstva
Za hlasovalo 7 poslancov
Proti
0
Zdržalo sa
0
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Starosta konštatoval, že OZ jednomyseľne schválilo návrh uznesenia.
K 9. bodu programu:
Prerokovanie a schvaľovanie predloženia žiadosti v rámci Výzvy na predkladanie projektov
financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku


Starosta oboznámil poslancov s uvedenou výzvou
 Starosta konštatoval, že obec má vypracovaný projekt na chodník, ktorý by bol v parku pri
kaštieli. Je tam 1080 m chodníku, takže vedeli by sme dať úpravu tej cestičky. Cena za ten
chodník vychádza na cca 20 000,- €
 P. Gornyitzki sa opýtal, že aká je spoluúčasť
 Starosta povedal, že nie je žiadna spoluúčasť. Sú to také peniaze, ktoré ostali MV, a teraz
chcú rozdať.
 P. Budjač sa opýtal, či by sa nedalo zapracovať do projektu aj nejaké lavičky
 Starosta konštatoval, že aj ten chodník má svoje parametre. Jedná sa o mlatový chodník, má
svoje vrstvy, a technológiu musíme dodržať
Nakoľko už neboli ďalšie návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia.
Návrh na uznesenie č. 70/2019
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a
schvaľuje
a) Predkladanie žiadosti o finančný príspevok v rámci Výzvy na predkladanie projektov
financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku
b) Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti
c) Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu v zmysle uvedenej
výzvy
Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 7 poslancov obecného zastupiteľstva
Za hlasovalo 7 poslancov
Proti
0
Zdržalo sa
0

Starosta konštatoval, že OZ jednomyseľne schválilo návrh uznesenia.
K bodu 10 programu:
Prerokovanie a schvaľovanie predloženia žiadosti v rámci MAS BODROG, o.z. na základe
Výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci implementácie stratégie
miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020





Starosta informoval poslancov o fungovaní združenia MAS BODROG, o.z. Uviedol, že
združenie bolo vytvorené v roku 2015 a je tam 11 obcí. Peniaze idú priamo z Bruselu. Na
začiatku obec žiadala peniaze na autobusové zastávky, ale medzitým sme ich vymenili sami
z vlastných peňazí.
Starosta konštatoval, že sú vyhlásené 2 výzvy. V prvej by navrhol v rámci projektu žiadať
peniaze na fitnes prvky aj s montážou a osadením.
P. Balla navrhol, že obec by mohla žiadať peniaze aj na kamerové systémy.
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Starosta informoval poslancov, že tie výzvy združenie si vytvoria sám pre seba. Takže výzva
bola vypracovaná na základe toho, ktorá obec na čo žiadala peniaze. My sme na kamerové
systémy nežiadali, preto projekt nemôžeme vypracovať na kamerový systém
Starosta oboznámil poslancov aj s druhou výzvou v rámci MAS BODROGU. Navrhol
rekonštrukciu chodníku na rímsko-katolíckom cintoríne v zadnej časti, alebo rekonštrukciu
chodníka pri kaštieli, alebo vybudovanie chodníka na športovom ihrisku
P. Balla navrhol rekonštrukciu chodníka pri kaštieli
Starosta konštatoval, že v tom prípade obec bude mať menší problém, nakoľko p. Sokol
presne tam má svoju šachtu
P. Kačik navrhol vyzvať p. Sokola, aby premiestnil svoju šachtu

Nakoľko neboli žiadne ďalšie návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia.
Návrh na uznesenie č. 71/2019
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a
schvaľuje
a) Predkladanie žiadosti v rámci MAS BODROG, o.z. na základe Výzvy na predkladanie žiadosti
o poskytnutie NFP v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou
z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, názov podpatrenia:309074001 – 7.4.Podpora na
investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre
vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry
b) Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti
c) Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu v zmysle uvedenej
výzvy
Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 7 poslancov obecného zastupiteľstva
Za hlasovalo 7 poslancov
Proti
0
Zdržalo sa
0

Starosta konštatoval, že OZ jednomyseľne schválilo návrh uznesenia.
Návrh na uznesenie č. 72/2019
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a
schvaľuje
a) Predkladanie žiadosti v rámci MAS BODROG, o.z. na základe Výzvy na predkladanie žiadosti
o poskytnutie NFP v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou
z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, názov podpatrenia:309072001 – 7.2.Podpora na
investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých
rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie
b) Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti
c) Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu v zmysle uvedenej
výzvy
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Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 7 poslancov obecného zastupiteľstva
Za hlasovalo 7 poslancov
Proti
0
Zdržalo sa
0

K bodu 11 programu:
Určenie sobášiacich






P. starosta konštatoval, že na ustanovujúcom zasadnutí bol poverený výkonom sobášiaceho
poslanec Mgr. Peter Gornyitzki. Ale keďže nastala taká situácia, že 14.9.2019 bude sobáš a
ani jeden zo sobášiacich nebude dom, preto musíme určiť ďalšieho, alebo ďalších
sobášiacich.
Starosta na funkciu sobášiaceho navrhol p. Tokára. Hoci on nie je prítomný, ale on s návrhom
súhlasil. Ako ďalšiu osobu navrhol p. Zlaticu Tóthovú
P. Tóthová s návrhom nesúhlasila
P. Róth navrhol seba

Nakoľko neboli žiadne ďalšie návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia.
Návrh na uznesenie č. 73/2019
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a
poveruje
funkciou sobášiaceho ďalších poslancov Obecného zastupiteľstva, a to:
Viktora Tokára
Ing. Vladimíra Rótha
Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 7 poslancov obecného zastupiteľstva
Za hlasovalo 7 poslancov
Proti
0
Zdržalo sa
0

Starosta konštatoval, že OZ jednomyseľne schválilo návrh uznesenia.
K bodu 12 programu:
Rôzne
V bode nikto nemal žiadne príspevky.

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 12.09.2019
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.......................................
Bc. Beáta Világiová
zapisovateľka

.......................................
Zoltán Mento
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

.......................................
Alexander Kacsik

.......................................
Dionýz Balla
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