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Obecné zastupiteľstvo v  Strede nad Bodrogom  

 

Z á p i s n i c a  
z 12. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Strede nad Bodrogom, 

konaného dňa 19.11.2019 v miestnosti č. 22 obecného úradu 
 
 

K 1. bodu programu 
 
Starosta privítal na 12. 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 zasadnutia obecného zastupiteľstva bol jednoznačne 
schválený. 
 
 

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

 
 
K 4. bodu programu 
Informácia o stave účtov 

 
Starosta informoval poslancov o stave účtov k 19.11..2019 
Na účte OÚ vedenom v SLSP a.s. je ...... ................    15 567,33 € 
Na účte OÚ vedenom vo VÚB. a.s. VUB je .............            0,00 €  
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Na účte vedenom v Poštovej banke je ..................     11 277,36 €  
SPOLU je na všetkých účtoch ku dňu 19.11.2019         26 844,69 € 
 

Starosta konštatoval,  že obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informácie o stave účtov 
obce ku dňu 19.11.2019 
 
 

K 5. bodu programu 
Kontrola plnenia uznesení 
 
Starosta informoval poslancov o plnení uznesení č. 82/2019 až 84/2019 z predchádzajúceho 
zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 24.10.2019. Konštatoval, že uznesenia 
z predchádzajúceho zasadnutia boli čiastočne splnené, resp. sa priebežne plnia.  
 

Obecné zastupiteľstvo informáciu o plnení uznesení č. 82/2019  až 84/2019  vzalo na 
vedomie. 
 
 

K 6. bodu programu  
Prerokovanie žiadosti Gulyás Norberta 
 

 Starosta oboznámil poslancov s obsahom žiadosti. 

 Do diskusie sa zapojili všetky poslanci 

 p. Balla navrhol schváliť žiadosť s podmienkou, že nájomca si ponechá prístupovú cestu 

 p. Tokár sa opýtal, či bude uvedený pozemok oplotený?  

 p. Balla povedal, že áno bude. Preto nájomca si musí nechať 3 m širokú prístupovú cestu 

 p. Tóthová povedala, že pozemok, že dobrý z toho hľadiska, že je ďaleko od obytnej zóny  

 p. Kačik povedal, že treba sa rozhodnúť dať do prenájmu alebo nie 

 p. Belász navrhol dať do prenájmu zadarmo 

 Starosta konštatoval, že žiadateľ chce len časť uvedeného pozemku, preto najlepšie riešenie 
by bolo si dať zamerať pozemok a tak určiť podmienky využitia  

 P. Gornyitzki navrhol neschváliť žiadosť , nakoľko nie je zrejmé, koľko m2 potrebuje žiadateľ. 
Po zameraní pozemku treba vyhlásiť súťaž. 

 Starosta  povedal, že ak s ním obec uzatvorí zmluvu, tam budú podrobne rozpísané 
podmienky prenájmu. 

 Nakoľko neboli určené presné parametre, preto poslanci navrhli žiadosť odročiť.  
 

 
K 7. bodu programu 
Prerokovanie žiadosti Gréckokatolíckej eparchie o poskytnutie dotácie 
 

 Starosta udelil slovo predsedovi komisie pre rozpočet, výstavbu a správu obecného majetku 
aby oboznámil prítomných s návrhom komisie 

 p. Balla informoval poslancov, že komisia odporúča vyhovieť žiadosti v požadovanej výške 

 Starosta žiadal poslancov, aby sa rozhodli či obec poskytne 88%-nú alebo 100%-nú dotáciu.  

 p. Tokár sa opýtal, že presne o akú sumu sa jedná 

 p. Gornyitzki odpovedal, že 12 % je zhruba 700 € 

 p. Balla navrhol schváliť celkovú sumu 
 

Nakoľko už neboli ďalšie návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
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Návrh na uznesenie č. 85/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

schvaľuje 

dotáciu na rok 2020  pre Gréckokatolícku eparchiu Košice ako zriaďovateľa Exarchátneho centra 

voľného času sv. Lukáša, Hlavná 135, 076 31 Streda nad Bodrogom v sume rovnajúcej sa súčinu počtu 

žiakov, poslucháčov a detí vo veku od 5 do 15 rokov veku a príslušného koeficientu pre príslušný 

kalendárny rok v 100 %-nej výške. 

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

 
Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 
 
 
K 8. bodu programu 
Prerokovanie žiadosti TJ ŠM Streda nad Bodrogom o poskytnutie dotácie na rok 2020 
 

 Starosta udelil slovo predsedovi TJ ŠM, pánovi Miroslavovi Jágerovi 

 p. Jáger vysvetlil, že navýšenú výšku žiadanej dotácie oproti minulého roku potrebuje preto, 
lebo v súťažnom ročníku 2020/2021 plánuje vytvoriť mužstvo prípravky U11. Ďalej žiadal, aby 
poskytnutá dotácia bola poukázaná na účet žiadateľa v jednej, maximálne v dvoch splátkach. 

 Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou a udelil slovo predsedovi komisie pre rozpočet, 
výstavbu a správu obecného majetku aby oboznámil prítomných s návrhom komisie. Ďalej 
informoval p. Jágera, že úhrada schválenej dotácie v dvoch splátkach je nemožná, nakoľko 
obec v januári nevie vyplatiť toľko peňazí. 

 p. Balla informoval poslancov, že komisia žiadosť prejednala a odporúča schváliť dotáciu vo 
výške 15 000,- € s podmienkou, že na konci sezóny mužstvo skončí v 1. Polovici tabuľky a že 
bufet počas nedeľňajších zápasov bude prevádzkovať výhradne obec – kolkáreň 

 p. Budjač sa opýtal, že prečo im chceme znížiť? 

 p. Gornyitzki odpovedal, že TJ ŠM tento rok vyhrala projekt na športovú výbavu v hodnote 
3000,- €. 

 p. Budjač sa opýtal, že prípravkári koľko € budú potrebovať? 

 p. Jáger odpovedal, že 1500,- € 

 p. Balla dôrazne trval na tom, aby zastupiteľstvo schválilo 15 000,- € 

 p. Tóthová navrhla schváliť dotáciu v takej istej výške ako mali minulý rok 

 Starosta konštatoval, že tu sa nejedná len o jedno mužstvo, ale o 3 mužstvá 

 p. Budjač navrhol schváliť celkovú žiadanú sumu 

 p. Róth povedal, že náklady na ošatenie a dresy navrhuje schváliť, lebo ich futbalové družstvá 
potrebujú a je to aj motivačný nástroj 

 Starosta navrhol porozmýšľať aj o možnosti schválenia dotácie s podmienkou, že ak dospelé 
družstvo vypadne z V. ligy, tak nepotrebujú toľko peňazí na ďalší ročník 

 p. Gornyitzki navrhol schváliť 16 000,- € a keď nevypadnú, tak im obec uvoľní ďalšie peniaze  

 
Nakoľko už neboli ďalšie návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
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Návrh na uznesenie č. 86/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

schvaľuje 

dotáciu na rok 2020  pre TJ ŠM Streda nad Bodrogom, Športová 3, 076 31 Streda nad Bodrogom 

v sume 16 000,- €. V prípade, ak mužstvá zotrvajú v aktuálnych ligách po ukončení futbalovej sezóny 

2019/2020, sa táto suma navyšuje o 2 500,- €. 

 
Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 8 poslancov obecného zastupiteľstva 
Za hlasovalo  7 poslancov 
Proti   0   
Zdržalo sa  1  (p. Dionýz Balla) 

 
Starosta konštatoval, že OZ schválilo návrh uznesenia. 
 
 
K 9. bodu programu 
Prerokovanie žiadosti Vinohradníckeho spolku o poskytnutie dotácie na rok 2020 
 

 Starosta udelil slovo predsedovi komisie pre rozpočet, výstavbu a správu obecného majetku 
aby oboznámil prítomných s návrhom komisie 

 p. Balla informoval poslancov, že komisia odporúča vyhovieť žiadosti v požadovanej výške 
 

Nakoľko už neboli ďalšie návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č. 87/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

schvaľuje 

dotáciu na rok 2020  pre Vinohradnícky spolok Streda nad Bodrogom, Hlavná 127, 076 31 Streda nad 

Bodrogom v sume 600,- €. 

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

 
Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 

 
 

K 10. bodu programu 
Prerokovanie žiadosti OSTK o poskytnutie dotácie na rok 2020 
 

 Starosta udelil slovo predsedovi komisie pre rozpočet, výstavbu a správu obecného majetku 
aby oboznámil prítomných s návrhom komisie 

 p. Balla informoval poslancov, že komisia odporúča vyhovieť žiadosti v požadovanej výške 
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Nakoľko už neboli ďalšie návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č. 88/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

schvaľuje 

dotáciu na rok 2020  pre OSTK Streda nad Bodrogom, 076 31 Streda nad Bodrogom v sume 600,- €.  

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

 
Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 
 
 

K 11. bodu programu 
Prerokovanie žiadosti MS SČK o poskytnutie dotácie na rok 2020 
 

 Starosta udelil slovo predsedovi komisie pre rozpočet, výstavbu a správu obecného majetku 
aby oboznámil prítomných s návrhom komisie 

 p. Balla informoval poslancov, že komisia odporúča vyhovieť žiadosti v požadovanej výške 

 
Nakoľko už neboli ďalšie návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č. 89/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

schvaľuje 

dotáciu na rok 2020  pre MS SČK,  076 31 Streda nad Bodrogom v sume 350,- €.  

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

 
Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 
 
 

K 12. bodu programu 
Prerokovanie žiadosti Restart o.z. o poskytnutie dotácie na rok 2020 
 

 Starosta udelil slovo predsedovi komisie pre rozpočet, výstavbu a správu obecného majetku 
aby oboznámil prítomných s návrhom komisie 

 p. Balla informoval poslancov, že komisia odporúča vyhovieť žiadosti vo výške 1900,- € 

 Starosta informoval poslancov, že poskytnutá dotácia by bola využitá okrem usporiadania 
Vianočných trhov aj na organizovanie rôznych športových súťaží, ako stolný tenis pre 
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dospelých a volejbal pre Obecný volejbalový klub. Ďalej by sa chceli zúčastniť na športových 
súťažiach v okolitých obciach a aj v zahraničí. 

 
Nakoľko už neboli ďalšie návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č. 90/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a 

schvaľuje 

dotáciu na rok 2020 pre Restart o.z., Spodná 462/19, 076 31 Streda nad Bodrogom v sume 2 400,- € 
 
Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 8 poslancov obecného zastupiteľstva 
Za hlasovalo  8 poslancov 
Proti   0   
Zdržalo sa  0 

 
Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 
 
 
K bodu 13 programu 
Prerokovanie žiadosti Restart o.z. o predĺženie termínu odovzdania vyúčtovania 
 

 Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou. Konštatoval, že predĺženie žiadajú preto, lebo  
ich posledná akcia Vianočné trhy sa uskutoční 14.12.2019 

 
Nakoľko už neboli ďalšie návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č. 91/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a 

schvaľuje 

žiadosť Restart o.z., Spodná 462/19, 076 31 Streda nad Bodrogom o predĺženie termínu odovzdania 
vyúčtovania za rok 2019. 
 
Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 8 poslancov obecného zastupiteľstva 
Za hlasovalo  8 poslancov 
Proti   0   
Zdržalo sa  0 

 
Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 
 
 
K bodu 14 programu 
Prerokovanie žiadosti ZŠ s VJS o poskytnutie finančných prostriedkov 
 

 Starosta udelil slovo predsedovi komisie pre rozpočet, výstavbu a správu obecného majetku 
aby oboznámil prítomných s návrhom komisie 

 p. Balla informoval poslancov, že komisia odporúča vyhovieť žiadosti v požadovanej výške 

 Starosta informoval poslancov, že ZŠ v rámci projektu MŠVVaŠ prijala dvoch zamestnancov, 
a to asistenta učiteľa a sociálneho pedagóga. Nakoľko sa zvýšila minimálna mzda, zvýšili sa aj 
výdavky, ktoré ZŠ nemôže uhradiť z prenesených kompetencií, teda zo štátneho rozpočtu  
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Nakoľko už neboli ďalšie návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č. 92/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

schvaľuje 

poskytnutie finančných prostriedkov pre Základnú školu v Strede nad Bodrogom, Školská 2, 076 31 

Streda nad Bodrogom k financovaniu projektu MŠVVaŠ SR v sume 1 600,- €. 

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

 
Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 
 
 
K bodu 15 programu 
Prerokovanie žiadosti Domova dôchodcov o schválenie zvýšenia nákladov v DD 
 

 Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou DD. Konštatoval, že zvýšenie nákladov žiadajú 
z dôvodu, že cenník počas šiestich rokov bol nezmenený a počas tej doby náklady na 
ubytovanie ako aj pri pomoci odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby sa výrazne 
zvyšovali. 

 Poslanci s návrhom súhlasili 
 
Nakoľko už neboli ďalšie návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č. 93/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

a) schvaľuje 

 žiadosť Domova dôchodcov o zvýšenie nákladov v Domove dôchodcov 
 

b) ukladá 

 starostovi zapracovať uvedené zmeny do VZN obce 
 
Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 8 poslancov obecného zastupiteľstva 
Za hlasovalo  8 poslancov 
Proti   0   
Zdržalo sa  0   

 
Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 
 
 
K bodu 16 programu 
Prerokovanie návrhu o zvýšenie úhrady za opatrovateľskú službu 
 

 Starosta konštatoval, že aktuálna cena za poskytnutie opatrovateľskej služby je 0,30 
€/hodinu. Od 1.1.2020 sa zvýši minimálna mzda, ale v rámci projektu dotácia na mzdy 
opatrovateľky sa nezmení. Preto ten rozdiel bude neoprávnený výdavok obce.  
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 p. Tokár navrhol nájsť také riešenie, ktoré vyhovuje aj opatrovateľkám , aj klientom 
 p. Gornyitzki konštatoval, že pri každom projekte je 5 %-né spolufinancovanie, ale v tom 

prípade už tá suma bude od januára oveľa vyššia, preto navrhuje zvýšiť sumu na 0,60 €. 
 p. Budjač povedal, že väčšina dôchodcov má nízky dôchodok, preto odporúča sumu 0,50 € 
 p. Tóthová navrhla určiť nižšiu sumu osamelo žijúcim klientom 
 do diskusie sa zapojili všetci poslanci 
 p. Gornyitzki nakoniec navrhol zvýšiť sumu na 0,50 €/hodinu 

 
Nakoľko už neboli ďalšie návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č. 94/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

a) schvaľuje 

 výšku úhrady za opatrovateľskú službu pre prijímateľov sociálnej služby s trvalým 
pobytom v obci Streda nad Bodrogom výška úhrady za 1 hodinu opatrovateľskej 
služby je 0,50 €. 
 

b) ukladá  

 starostovi zapracovať uvedené zmeny do VZN obce 
 
Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 8 poslancov obecného zastupiteľstva 
Za hlasovalo  8 poslancov 
Proti   0   
Zdržalo sa  0   

 
Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 
 
 
K bodu 17 programu 
Prerokovanie návrhu VZN „Miestne dane a miestne poplatky za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady na území obce Streda nad Bodrogom“ 
 

 Starosta oboznámil poslancov s navrhovanými zmenami, ktoré tvoria prílohu tejto zápisnice. 
Ďalej konštatoval, že problémy robia aj kartónové krabice, nakoľko právnické osoby ich 
vyhadzujú do kontajnerov. Keďže tie krabice patria do triedeného zberu, obec by mohla od 
nich pozbierať a darovať školám do zberu. 

 p. Belász povedal, že v Trebišove tepláreň tiež vykupuje krabice 
 p. Balla informoval poslancov, že komisia odporúča poplatok za smetie pre fyzické osoby 

zvýšiť na 15,- €, pre právnické osoby pri 120 l nádobách na 40,- €, pri 240 l nádobách na 80 € 
a pri 1100 l nádobách na 220,- €  

 p. Gornyitzki navrhol  zvýšiť sumu pri 1100 l nádobách na 400,- €. Svoj návrh odôvodnil tým, 
že do 1100 l nádoby sa zmestí 10x 120 l nádoba 

 poslanci s navrhovanými zmenami súhlasili a  ukladali starostovi uvedené zmeny zapracovať 
do VZN obce 
 

 
K bodu 18 programu 
Prerokovanie návrhu VZN „Rozpočet obce Streda nad Bodrogom na rok 2020“  
 

 Starosta oboznámil poslancov s navrhovaným rozpočtom obce na rok 2020. Konštatoval, že 
zvýšenie nákladov pri ZŠ odôvodnili so zvýšením minimálnej mzdy v roku 2020 

 p. Gornyitzki povedal, že žiadaná suma je vysoká a navrhuje neschváliť. Navrhol školám 
schváliť takú sumu, ktorú stanovuje zákon. Ak im zastupiteľstvo schváli vyššiu sumu, tak im 
obec bude musieť prideliť 
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 p. Budjač sa opýtal, že pri schválení nižšej sumy môžu robiť rozpočtové opatrenia viackrát 
v roku? 

 Starosta odpovedal, že áno.  
 Starosta informoval poslancov, že v rozpočte vo výdavkovej časti sú uvedené finančné 

operácie v hodnote 200 000,- €. To bude úver na kaštieľ v rámci projektu.  Celý projekt pôjde 
refundáciou a preto budeme potrebovať ten úver. 

 Poslanci s navrhovanými zmenami súhlasili a ukladali starostovi uvedené zmeny zapracovať 
do VZN obce 
  

 
K bodu 19 programu 
Rôzne 
 
Do bodu rôzne nikto nemal žiadne príspevky 
 
 
K bodu 20 programu 
Diskusia 
 
V diskusii neboli žiadne príspevky 
 
 
K bodu 9 programu 
Záver 

 
Pretože program zasadnutia bol vyčerpaný, poďakoval p. starosta poslancom za aktívny prístup 
a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.  
 
V Strede nad Bodrogom, dňa 19.11.2019 
 
 
 
       .......................................                 ....................................... 
           Bc. Beáta Világiová      Zoltán Mento 

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

Dionýz Balla       Viktor Tokár 

 


