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Obecné zastupiteľstvo v  Strede nad Bodrogom  

 

Z á p i s n i c a  
z 13. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Strede nad Bodrogom, 

konaného dňa 10.12.2019 v miestnosti č. 22 obecného úradu 
 
 

K 1. bodu programu 
 
Starosta privítal na 13. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva poslancov obecného 
zastupiteľstva a ostatných prítomných. 
 
Prítomní :   poslanci v počte  7  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.  

 Starosta navrhol vypustiť z programu bod č. 13. Ďalej navrhol zaradenie do programu ako 
bod č. 9 Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Streda nad Bodrogom na rok 
2020 
 

Pretože k zmene 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 
 

 Na zasadnutie prišiel p. poslanec L. Belász 
 
Za zapisovateľa:                          Bc. Beáta Világiová 
za overovateľov zápisnice :       Ing. Vladimír Róth, Zlatica Tóthová 
Za členov návrhovej komisie starosta určil:  Alexander Kačik, Dionýz Balla 
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K 4. bodu programu 
Informácia o stave účtov 

 
Starosta informoval poslancov o stave účtov k 10.12..2019 
Na účte OÚ vedenom v SLSP a.s. je ...... ................      4 408,31 € 
Na účte OÚ vedenom vo VÚB. a.s. VUB je .............      1 193,50 €  
Na účte vedenom v Poštovej banke je ..................     10 389,16 €  
SPOLU je na všetkých účtoch ku dňu 10.12.2019       15 990,97 € 
 

Starosta konštatoval,  že obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informácie o stave účtov 
obce ku dňu 10.12.2019 
 
 

K 5. bodu programu 
Kontrola plnenia uznesení 
 
Starosta informoval poslancov o plnení uznesení č. 85/2019 až 94/2019 z predchádzajúceho 
zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 19.11.2019. Konštatoval, že uznesenia 
z predchádzajúceho zasadnutia boli čiastočne splnené, resp. sa priebežne plnia.  
 

Obecné zastupiteľstvo informáciu o plnení uznesení č. 85/2019  až 94/2019  vzalo na 
vedomie. 
 
 

K 6. bodu programu  
Prerokovanie žiadosti Klubu dôchodcov o poskytnutie dotácie na rok 2020 
 

 Starosta oboznámil poslancov s obsahom žiadosti. Konštatoval, že zastupiteľstvo môže 
schváliť žiadosť a v januári sa urobí úprava rozpočtu  

 Kontrolórka obce s návrhom súhlasila 

 Starosta konštatoval, že v žiadosti nekonkretizovali, na čo presne chcú použiť dotáciu, preto 
ich treba vyzvať aby ten nedostatok odstránili 

 p. Belász navrhol žiadosť schváliť a vyzvať ich, aby nedostatok odstránili 
 

Nakoľko už neboli ďalšie návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č. 95/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

schvaľuje 

dotáciu na rok 2020 pre Klub dôchodcov Západ slnka, 076 31 Streda nad Bodrogom v sume 500,- €. 
  
Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 7 poslancov obecného zastupiteľstva 
Za hlasovalo  7 poslancov 
Proti   0   
Zdržalo sa  0 
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K 7. bodu programu 
Prerokovanie žiadosti Mesta Košice o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové 
vzdelávanie detí  
 

 Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou. Starosta konštatoval, že obec dostane peniaze 
na deti s trvalým pobytom v obci, avšak treba sa rozhodnúť či obec poskytne finančné 
prostriedky alebo nie  

 p. Gornyitzki povedal, že tie finančné prostriedky obec nedostane  

 p. Be 

 Starosta udelil slovo hlavnej kontrolórke, aby sa vyjadrila k žiadosti 

 Hlavná kontrolórka konštatovala, že obec dostane od štátu finančné prostriedky na záujmové 
vzdelávanie detí od 5 do 15 rokov veku 

 p. Balla sa opýtal či sa jedná len o to jedno dieťa? A či náhodou nie je v zozname aj v  CVČ sv. 
Lukáša. 

 Starosta odpovedal, že sa jedná len o 1 dieťa, ktorá navštevuje len CVČ Mesta Košice 

 Starosta navrhol žiadosť odročiť 
 

Žiadosť bola odročená. 
 
 

K 8. bodu programu 
Prerokovanie a schvaľovanie VZN „Miestne dane a poplatky za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady na území obce Streda nad Bodrogom“  
 

 Starosta konštatoval, že návrh VZN bol vyvesený 25.11.2019. Zákonná lehota bola dodržaná 
a obec k návrhu nedostala žiadne pripomienky.  
 

Nakoľko už neboli ďalšie návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č. 96/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a 

schvaľuje  

VZN č. 1/2019 „Miestne dane a poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území 
obce Streda nad Bodrogom“ tak ako bol predložený.  
 
Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 7 poslancov obecného zastupiteľstva 
Za hlasovalo  7 poslancov 
Proti   0   
Zdržalo sa  0 

 
Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 
 
 
K 9. bodu programu 
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Streda nad Bodrogom na rok 2020 
 

 Starosta udelil slovo hlavnej kontrolórke 

 Hlavná kontrolórka oboznámila poslancov s vypravovaným stanoviskom. Konštatovala, že 
príjmová časť je zostavená s náležitou opatrnosťou a nehrozia riziká nenaplnenia 
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navrhovanej príjmovej časti rozpočtu. Výdavková časť je zostavená tak, aby zabezpečila 
financovanie výkonu samosprávnych pôsobnosti obce, úhradu záväzkov, financovanie 
nákladov preneseného výkonu štátnej správy, financovanie výdavkov spojených so správou 
a údržbou majetku.  Na základe uvedených skutočností odporúčala obecnému zastupiteľstvu 
návrh rozpočtu schváliť. 

 
Nakoľko už neboli ďalšie návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 

 
Návrh na uznesenie č. 97/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a 

berie na vedomie  

stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtu na rok 2020 a roky 2021-2022.  
 
Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 7 poslancov obecného zastupiteľstva 
Za hlasovalo  7 poslancov 
Proti   0   
Zdržalo sa  0 

 
Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 
 
 
K bodu 10 programu 
Prerokovanie a schvaľovanie VZN „Rozpočet obce Streda nad Bodrogom na rok 2020“ 
 

 Starosta konštatoval, že návrh VZN bol vyvesený dňa 25.11.2019. Zákonná lehota bola 
dodržaná a obec k návrhu nedostala žiadne pripomienky.  
 

Nakoľko už neboli ďalšie návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č. 98/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a 

schvaľuje  

VZN č. 2/2019 „Rozpočet obce Streda nad Bodrogom na rok 2020“ tak ako bol predložený.  
 
Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 7 poslancov obecného zastupiteľstva 
Za hlasovalo  7 poslancov 
Proti   0   
Zdržalo sa  0 

 
Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 
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K bodu 11 programu 
Prerokovanie Dodatku č. 2 k VZN „Poskytovanie sociálnych služieb a spôsob určenia 
úhrady a spôsob platenia úhrady za sociálne služby v zariadeniach soc. služieb 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce“ 
 

 Starosta konštatoval, že návrh dodatku bol vyvesený dňa 25.11.2019. Zákonná lehota bola 
dodržaná a obec k návrhu nedostala žiadne pripomienky.  
 

Nakoľko už neboli ďalšie návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č. 99/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a 

schvaľuje  

Dodatok č. 2 k VZN „Poskytovanie sociálnych služieb a spôsob určenia úhrady a spôsob platenia 
úhrady za sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti obce“ tak 
ako bol predložený.  
 
Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 7 poslancov obecného zastupiteľstva 
Za hlasovalo  7 poslancov 
Proti   0   
Zdržalo sa  0 

 
Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 
 
 
K bodu 12 programu 
Prerokovanie Dodatku č. 2 k VZN „O poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške 
úhrad za sociálne služby poskytovaných Obcou Streda nad Bodrogom“ 
 

 Starosta konštatoval, že návrh dodatku bol vyvesený 25.11.2019. Zákonná lehota bola 
dodržaná a obec k návrhu nedostala žiadne pripomienky.  
 

Nakoľko už neboli ďalšie návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č. 100/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a 

schvaľuje  

Dodatok č. 2 k VZN „O poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby 
poskytovaných Obcou Streda nad Bodrogom“ tak ako bol predložený.  
 
Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 7 poslancov obecného zastupiteľstva 
Za hlasovalo  7 poslancov 
Proti   0   
Zdržalo sa  0 

 
Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 
 
 



 6 

K bodu 13 programu 
Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2020 
 

 Starosta udelil slovo hlavnej kontrolórke 
 Hlavná kontrolórka oboznámila poslancov s plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 

a informoval poslancov, že na základe podnetu a poznatkov jej môžu dať konkrétne úlohy 
počas celého roka 

 
Nakoľko už neboli ďalšie návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č. 101/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a 

schvaľuje  

plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2020.  
 
Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 7 poslancov obecného zastupiteľstva 
Za hlasovalo  7 poslancov 
Proti   0   
Zdržalo sa  0 

 
Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 
 
K bodu 14 programu 
Rôzne 
 

A) Žiadosť o NFP “Nízkouhlíková stratégia obce Streda nad Bodrogom“ 
 

 Starosta konštatoval, že k tomu projektu už bolo raz schválené uznesenie, avšak so 
všeobecným obsahom. Teraz zastupiteľstvo by mal schváliť uznesenie už s konkrétnou 
sumou. 

 Poslanci s návrhom súhlasili. 
Starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č. 102/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a 

ruší  

uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 77/2019 prijaté na 10. riadnom zasadnutí Obecného 
zastupiteľstva dňa 30.09.2019 v plnom rozsahu.  
 
Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 7 poslancov obecného zastupiteľstva 
Za hlasovalo  7 poslancov 
Proti   0   
Zdržalo sa  0 

 
Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 
 
 
 
 



 7 

 Starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia o schválení žiadosti o NFP. 
 
Návrh na uznesenie č. 103/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a 

schvaľuje 

 

predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na sprostredkovateľský orgán v rámci výzvy 
nasledovne: 
 

- kód výzvy OPKZ-PO4-SC441-2018-39 
- názov projektu: Nízkouhlíková stratégia obce Streda nad Bodrogom 
- výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa stanovená 

z celkových oprávnených výdavkov 15 497,67- € predstavuje čiastku 774,88- € 
- financovanie prípadných neoprávnených výdavkov projektu.  

 
Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 7 poslancov obecného zastupiteľstva 
Za hlasovalo  7 poslancov 
Proti   0   
Zdržalo sa  0 

 
Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 
 

B) Prerokovanie žiadosti Tavi-Klub Társulás o poskytnutie dotácie na rok 2020 
 

 Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou 

 p. Tokár informoval poslancov, že on je predsedom spoločnosti. Je to pokračovanie združenia 
Tavirózsák a ich cieľmi sú starostlivosť o tradície našich predkov, zachovanie rodinného vzoru  
a výchova k správnej životospráve. Napriek tomu, že žiadosť podal po termíne, žiadal 
poslancov o schválenie dotácie.  

 Starosta informoval poslancov, že žiadosť neobsahuje konkrétny účel použitia dotácie, preto 
spoločnosti bude zaslaná výzva na doplnenie nedostatkov 

 p. Belász navrhol schváliť dotáciu 

 p. Starosta konštatoval, že rozpočet na rok 2020 je už schválený. Preto navrhol dotáciu 
schváliť z reprezentačného fondu starostu.  

Nakoľko už neboli ďalšie návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č. 104/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a 

schvaľuje  

dotáciu pre Spoločnosť Tavi-Klub Társulás, Spodná 887/11, 076 31 Streda nad Bodrogom v sume 
500,- € z reprezentačného fondu starostu. 
 
Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 7 poslancov obecného zastupiteľstva 
Za hlasovalo  7 poslancov 
Proti   0   
Zdržalo sa  0 

 
Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 
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C) Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly Základnej školy v Streda nad 
Bodrogom 

 
 Starosta udelil slovo hlavnej kontrolórke  

 Hlavná kontrolórka informovala poslancov, že kontrolu v Základnej škole vykonala od 
25.10.2019 do 4.11.2019. Oboznámila poslancov so správou o výsledku kontroly. 
Konštatovala, že cieľom finančnej kontroly bola finančná kontrola príjmov a prevádzkových 
nákladov ZŠ. Podrobná správa tvorí prílohu tejto zápisnice. 

Nakoľko neboli žiadne pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č. 105/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a 

berie na vedomie  

správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly Základnej školy v Strede nad Bodrogom. 
 
Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 7 poslancov obecného zastupiteľstva 
Za hlasovalo  7 poslancov 
Proti   0   
Zdržalo sa  0 

 
Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 
 
 
K bodu 15 programu 
Diskusia 
 

 p. Balla chcel vedieť, že prečo bod bod 13 vypustený 
 Starosta odpovedal, že v rámci tejto výzvy plánoval zrekonštruovať strechu Domova 

dôchodcov, nakoľko je vo veľmi zlom stave. Avšak sme obec dostala informáciu, že pri podaní 
žiadosti o NFP prílohou musí byť aj tepelno-technický posudok budovy. Ten bohužiaľ 
nestihneme vypracovať. 

 p. Balla informáciu vzal na vedomie. 
 
K bodu 16 programu 
Záver 

 
Pretože program zasadnutia bol vyčerpaný, poďakoval p. starosta poslancom za aktívny prístup 
a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.  
 
V Strede nad Bodrogom, dňa 10.12.2019 
 
 
       .......................................                 ....................................... 
           Bc. Beáta Világiová      Zoltán Mento 

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

Ing. Vladimír Róth      Zlatica Tóthová 


