
Obecné zastupiteľstvo obce Streda nad Bodrogom 

 

U Z N E S E N I A 
 

z 10. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Strede nad Bodrogom,  

ktoré sa konalo dňa 30.09.2019 

__________________________________________________________________________________ 

 
 

Uz. č. 74/2019 

 

schvaľuje 

 zmeny a úpravy rozpočtu Obce Streda nad Bodrogom, Hlavná 174/391, Streda nad 

Bodrogom 

 zmeny a úpravy rozpočtu Domova dôchodcov, Ružová 433/8, Streda nad Bodrogom 

tak ako boli predložené. 

 

 

Uz. č.75/2019 

 
neschvaľuje 

predkladanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2020 v rámci 
Environmentálneho fondu na nákup zametacieho vozidla. 
 

 

Uz. č.76/2019 

 

schvaľuje 

vypracovanie projektovej dokumentácie inžinierskych sietí a prístupovej komunikácie k novej 
lokalite individuálnej bytovej výstavbe v obci Streda nad Bodrogom na parcele reg. „E“ č. 
623/2. 
 

 

Uz. č.77/2019 

 

schvaľuje 

a) Predkladanie žiadosti v rámci Výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie NFP, kód 
výzvy OPKZP-PO04-SC441-2018-39 zameranú na získanie finančných zdrojov na 
vypracovanie „Regionálnej alebo lokálnej nízkouhlíkovej stratégie“ 

b) Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti 
c) Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu v zmysle 

uvedenej výzvy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uz. č.78/2019 

 

schvaľuje 

a) Predkladanie žiadosti v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika 
– Maďarsko, aktivita 1.1 Spoločný rozvoj kultúrneho dedičstva 

b) Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti 
c) Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu v zmysle 

uvedenej výzvy 
 

 

Uz. č.79/2019 

 

určuje 

priemernú výšku nájomného za užívanie všetkých druhov poľnohospodárskych pozemkov 

v katastrálnom území obce Streda nad Bodrogom vo výške 148,88 €/ha/rok. 

 

Uz. č.80/2019 

 

schvaľuje  
 
predajnú cenu knihy „Trebišov a okolie z neba“ vo výške 12,50  €/ks. 
 

Uz. č.81/2019 

 
schvaľuje zámer prenajať pozemky registra E-KN: 
 

 Pozemok C-KN parc. č. 2594, 2595, 2591, 2600, 2590,2589, 2588, 2578, 2580, 2581, 
2582, 2583, 2577, 2576, 2574, 2573, 2571, 2570, 2568 v celkovej výmere 19 589 m2 
vo vlastníctve Obce Streda nad Bodrogom, okres Trebišov, katastrálne územie Streda 
nad Bodrogom  

 
v zmysle § 9a) ods. 1 písm. a) §9 ods. 9 Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku formou obchodnej 
verejnej súťaže, ktorej podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia. Súťažný 
návrh je možné podať len na prenájom predmetu obchodnej verejnej súťaže ako celku. 
Minimálna ponúknutá výška nájomného za 1 ha na 1 rok činí 150 €.   
 

 

 

 


