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Obecné zastupiteľstvo v  Strede nad Bodrogom  

 

Z á p i s n i c a  
zo 14. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Strede nad Bodrogom, 

konaného dňa 21.01.2020 v miestnosti č. 22 obecného úradu 
 
 

K 1. bodu programu 
 
Starosta privítal na 14. 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.  

 
Pretože k 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 zmenený program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol 
jednoznačne schválený. 
 
 

K 3. bodu programu 
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 
Za zapisovateľa:                          Bc. Beáta Világiová 
za overovateľov zápisnice :       Ing. Vladimír Róth, Mgr. Peter Gornyitzki 
Za členov návrhovej komisie starosta určil:  Viktor Tokár, Ladislav Belász 

 
 
K 4. bodu programu 
Informácia o stave účtov 

 
Starosta informoval poslancov o stave účtov k 21.01.2020 
Na účte OÚ vedenom v SLSP a.s. je ...... ................      4 765,21 € 
Na účte OÚ vedenom vo VÚB. a.s. VUB je .............    67 942,52 €  
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Na účte vedenom v Poštovej banke je ..................      8 616,76 €  
SPOLU je na všetkých účtoch ku dňu 21.01.2020       81 324,49 € 
 

Starosta konštatoval,  že obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informácie o stave účtov 
obce ku dňu 21.01.2020 
 
 

K 5. bodu programu 
Kontrola plnenia uznesení 
 
Starosta informoval poslancov o plnení uznesení č. 95/2019 až 105/2019 z predchádzajúceho 
zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 10.12.2019. Konštatoval, že uznesenia 
z predchádzajúceho zasadnutia boli čiastočne splnené, resp. sa priebežne plnia.  
 

Obecné zastupiteľstvo informáciu o plnení uznesení č. 95/2019  až 105/2019  vzalo na 
vedomie. 
 
 

K 6. bodu programu  
Prerokovanie a schvaľovanie VZN „O vyhradzovaní miest a o podmienkach umiestňovania 
volebných plagátov na verejných priestranstvách“ 
 

 Starosta konštatoval, že návrh VZN bol vyvesený 03.01.2020. Zákonná lehota bola dodržaná 
a obec k návrhu nedostala žiadne pripomienky.  

 Starosta informoval poslancov, že  schválenie VZN je potrebné z dôvodu, aby plagáty nelepili 
na ploty, na stĺpy atď. Tieto miesta by slúžili len do doby volieb. 
 

Nakoľko neboli žiadne návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č. 106/2020 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

schvaľuje 

VZN č. 1/2020 „O vyhradzovaní miest a o podmienkach umiestňovania volebných plagátov na 
verejných priestranstvách“ tak ako bolo predložené. 
  
Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 6 poslancov obecného zastupiteľstva 
Za hlasovalo  6 poslancov 
Proti   0   
Zdržalo sa  0 
 

Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 
 
 
K 7. bodu programu 
Prerokovanie a schvaľovanie VZN „O podmienkach a postupe pri udeľovaní verejných 
uznaní a ocenení obce Streda nad Bodrogom“.  
 

 Starosta konštatoval, že návrh VZN bol vyvesený 03.01.2020. Zákonná lehota bola dodržaná 
a obec k návrhu nedostala žiadne pripomienky.  
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 Starosta informoval poslancov, že ocenenia doteraz boli uvedené v Štatúte obce, avšak tam 
neboli konkretizované spôsoby jednotlivých ocenení. 
 

Nakoľko neboli žiadne návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č. 107/2020 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

schvaľuje 

VZN č. 2/2020 „O podmienkach a postupe pei udeľovaní verejných uznaní a ocenení obce Streda nad 
Bodrogom“ tak ako bolo predložené. 
  
Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 6 poslancov obecného zastupiteľstva 
Za hlasovalo  6 poslancov 
Proti   0   
Zdržalo sa  0 
 

Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 
 
 

K 8. bodu programu 
Prerokovanie a schvaľovanie Dodatku k VZN „Štatút obce Streda nad Bodrogom“  
 

 Starosta konštatoval, že návrh VZN bol vyvesený 03.01.2020. Zákonná lehota bola dodržaná 
a obec k návrhu nedostala žiadne pripomienky. 
 

Nakoľko neboli žiadne návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č. 108/2020 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a 

schvaľuje  

Dodatok č.2 k VZN č. 1/2017 „Štatút obce Streda nad Bodrogom“ tak ako bol predložený.  
 
Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 6 poslancov obecného zastupiteľstva 
Za hlasovalo  6 poslancov 
Proti   0   
Zdržalo sa  0 

 
Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 
 
 
K 9. bodu programu 
Prerokovanie a schvaľovanie zmien a úprav rozpočtu DD, ZŠ a OcÚ za IV. štvrťrok 2019  
 

 Starosta oboznámil poslancov s rozpočtovými opatreniami č. 4/2019 a s jednotlivými 
zmenami a úpravami rozpočtu Domova dôchodcov, Základných škôl a Obce Streda nad 
Bodrogom. 
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Nakoľko už neboli žiadne námietky ani pripomienky k rozpočtovým opatreniam a k predloženým 
zmenám a úpravám, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 

 
Návrh na uznesenie č. 109/2020 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a 

schvaľuje 

- rozpočtové opatrenie č. 4/2019 uskutočnené v súlade s § 14ods.2 písm. a) až c), ods. 3 
zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

- zmeny a úpravy rozpočtu Obce Streda nad Bodrogom, Hlavná 174/391, 076 31 Streda nad 
Bodrogom za IV. štvrťrok 2019 

- zmeny a úpravy rozpočtu Domova dôchodcov, Ružová 433/8, 076 31 Streda nad Bodrogom 
za IV. štvrťrok 2019 

- zmeny a úpravy rozpočtu Základnej školy, Školská 2, 076 31 Streda nad Bodrogom za IV. 
štvrťrok 2019 

- zmeny a úpravy rozpočtu Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, 
Školská 4, 076 31 Streda nad Bodrogom za IV. štvrťrok 2019  

tak ako boli predložené.  
 
Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 6 poslancov obecného zastupiteľstva 
Za hlasovalo  6 poslancov 
Proti   0   
Zdržalo sa  0 

 
Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 
 
 
K bodu 10 programu 
Prerokovanie nájomnej zmluvy o nájme nehnuteľnosti na dobu určitú – Bytový dom 6 b.j.  
 

 Starosta konštatoval, že jedná sa o zmluvu o nájme nehnuteľnosti na pozemok kde zhotoviteľ 
postaví bytovku. Obec firme dá do nájmu za 1 € do doby, až kým sa nepostaví bytovka. 

 p. Gornyitzki sa opýtal, že skončenie je dané postavením alebo vyplatením? 

 Starosta odpovedal, že zmluva je platná dovtedy, kým sa bytovka zapíše do katastra. 
 

Nakoľko už neboli ďalšie návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č. 110/2020 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a 

schvaľuje  

uzatvorenie nájomnej zmluvy so zhotoviteľom na prenájom pozemku v katastrálnom území obce 
Streda nad Bodrogom, parc. reg. „C“ č. 1728/2 na dobu určitú od 22.01.2020 až do právoplatného 
povolenia vkladu vlastníckeho práva v katastri nehnuteľnosti, ktorým nadobudne prenajímateľ Obec 
Streda nad Bodrogom vlastnícke právo k bytovému domu 6 b.j. postaveným na prenajatom pozemku 
za nájomné 1,- € za celú dobu nájmu.  
 
Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 6 poslancov obecného zastupiteľstva 
Za hlasovalo  6 poslancov 
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Proti   0   
Zdržalo sa  0 

 
Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 
 
 
K bodu 11 programu 
Rôzne 
 

A) Udelenie odmeny poslancom ObZ  

 Starosta navrhol udeliť mimoriadnu odmenu poslancovi Alexandrovi Kačikovi vo výške 200,- 
€. Svoj návrh odôvodnil tým, že p.Kačik vykonal pre obec rôzne terénne úpravy a postrek 
zemiakov. Za tie práce obci nedoručil žiadnu faktúru. Používal vlastné stroje, vlastné PHM. 

 Starosta ďalej navrhol udeliť mimoriadnu odmenu poslancovi Ing. Vladimír Róthovi vo výške 
50,- € za každodennú starostlivosť o hasičskú zbrojnicu a o techniku hasičskej jednotky.  Tieto 
práce vykoná vo voľnom čase. 

 Starosta navrhol udeliť odmenu aj p. Dionýz Ballovi vo výške 50,- € za jeho postoj a za 
bezplatné pohostenie hostí starostu v jeho pivnici. 

 Poslanci s návrhmi súhlasili. 

 Starosta navrhol riešiť a schváliť každého poslanca zvlásť. 

 Poslanci s návrhom súhlasili. 
 

Nakoľko už neboli ďalšie návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č. 111/2020 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a 

priznáva  

mimoriadnu odmenu poslancovi Alexander Kačikovi, nar. 19.02.1985, bytom Hlavná 1/1, 076 31 
Streda  nad Bodrogom v sume 200,- € netto. 
 
Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 6 poslancov obecného zastupiteľstva 
Za hlasovalo  6 poslancov 
Proti   0   
Zdržalo sa  0 

 
Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č. 112/2020 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a 

priznáva  

mimoriadnu odmenu poslancovi Ing. Vladimír Róthovi, nar., bytom Skladná , 076 31 Streda  nad 
Bodrogom v sume 50,- € netto. 
 
Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 6 poslancov obecného zastupiteľstva 
Za hlasovalo  5 poslancov 
Proti   0   
Zdržalo sa  1 (Ing. Róth) 
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Starosta konštatoval, že OZ schválilo návrh uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č. 113/2020 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a 

priznáva  

mimoriadnu odmenu poslancovi Dionýz Ballovi, nar. , bytom Agátová, 076 31 Streda  nad Bodrogom 
v sume 50,- € netto. 
 
Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 6 poslancov obecného zastupiteľstva 
Za hlasovalo  5 poslancov 
Proti   1 (p. Balla)   
Zdržalo sa  0 

 
Starosta konštatoval, že OZ schválilo návrh uznesenia. 
 

B) Prerokovanie a schvaľovanie predkladania žiadostiv rámci Výzvy o poskytnutie 
dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR na podporu sociálnych 
a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej 
komunity v roku 2020 

 

 Starosta informoval poslancov, že v nedeľu na podujatí Nótaest bol prítomný 
tajomník Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity. On navrhol vypracovať 
žiadosť na rekonštrukciu chodníka. V atlase rómskych komunít z roku 2019 už obec 
nie je, ale v atlase rómskych komunít z roku 2013 áno a Výzva kontroluje atlas z roku 
2013. Starosta navrhol rekonštruovať chodník na ulici Hlavnej oproti obchodu 
Minipotraviny. 

 p. Róth sa opýtal, že tam na ktorej strane bude kanalizácia? 

 Starosta odpovedal, že kanalizácia bude presne na tejto strane, ale chodník VVS nech 
dá do pôvodného stavu.    

 p. Róth sa opýtal, že čo potrebuje obec k vypracovaniu žiadosti? 

 Starosta odpovedal, že geometrický plán na ten chodník je vypracovaný. Rozpočet na 
projekt určite budeme potrebovať. 

 p. Gornyitzki sa opýtal, či bude asfaltový chodník alebo zámková dlažba? 

 Starosta požiadal poslancov, aby navrhli typ chodníka. 

 p. Tokár navrhol asfaltový chodník. 

 Starosta tiež navrhol asfaltovanie. 

 p. Balla navrhol zámkovú dlažbu.   

 p. Tóthová navrhla vybrať lacnejšiu možnosť a rekonštruovať čím dlhší chodník. 

 Starosta navrhol asfaltový chodník. 

 Poslanci s návrhom súhlasili. 
 
Nakoľko už neboli ďalšie návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia.  
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Návrh na uznesenie č. 114/2020 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a 

schvaľuje 

a) Predkladanie žiadosti v rámci výzvy o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra 
SR na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií 
rómskej komunity v roku 2020 

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

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

 
Starosta konštatoval, že jednoznačne OZ schválilo návrh uznesenia. 
 

C) Detské ihrisko v MŠ 

 p. Róth konštatoval, že na detskom ihrisku v MŠ sú zastaralé hracie prvky. Na 
drevených prvkoch nie sú ani štítky. Ak deťom sa niečo stane, obec dostane pokuty. 
Navrhol hracie prvky, ktoré nezodpovedajú norme postupne zlikvidovať a zaobstarať 
nové prvky. 

 Starosta navrhol, aby komisia pre školstvo porozprávala s učiteľmi MŠ a zistila, aké 
nové hracie prvky by potrebovali. 

 Komisia informáciu vzala na vedomie. 
 
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 21.01.2020 
 
 
       .......................................                 ....................................... 
           Bc. Beáta Világiová      Zoltán Mento 

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

Ing. Vladimír Róth            Mgr. Peter Gornyitzki 


