
Obecné zastupiteľstvo obce Streda nad Bodrogom 

 

U Z N E S E N I A 
 

z 12. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Strede nad Bodrogom,  

ktoré sa konalo dňa 19.11.2019 

__________________________________________________________________________________ 

 
 

Uz. č. 85/2019 

 

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. 

 

 

Uz. č. 86/2019 

 
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,- €. 

 

 

Uz. č. 87/2019 

 

schvaľuje 

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

Streda nad Bodrogom v sume 600,- €. 

 

 

Uz. č. 88/2019 

 

schvaľuje 

dotáciu na rok 2020  pre OSTK Streda nad Bodrogom, 076 31 Streda nad Bodrogom v sume 

600,- €.  

 

 

Uz. č. 89/2019 

 

schvaľuje 

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

 

 



Uz. č. 90/2019 

 

schvaľuje 

dotáciu na rok 2020 pre Restart o.z., Spodná 462/19, 076 31 Streda nad Bodrogom v sume   
2 400,- €. 
 

 

 

Uz. č. 91/2019 

 

schvaľuje 

žiadosť Restart o.z., Spodná 462/19, 076 31 Streda nad Bodrogom o predĺženie termínu 
odovzdania vyúčtovania za rok 2019. 
 

 

 

Uz. č. 92/2019 

 

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,- €. 

 

 

Uz. č. 93/2019 

 

a) schvaľuje 

 žiadosť Domova dôchodcov o zvýšenie nákladov v Domove dôchodcov 
 

b) ukladá 

 starostovi zapracovať uvedené zmeny do VZN obce 
 

Uz. č. 94/2019 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 


