
Obecné zastupiteľstvo obce Streda nad Bodrogom 

 

U Z N E S E N I A 
 

z 13. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Strede nad Bodrogom,  

ktoré sa konalo dňa 10.12.2019 

__________________________________________________________________________________ 

 
 

Uz. č. 95/2019 

 

schvaľuje 

dotáciu na rok 2020 pre Klub dôchodcov Západ slnka, 076 31 Streda nad Bodrogom v sume 
500,- €. 
 

 

Uz. č. 96/2019 

 
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.  
 

 

Uz. č. 97/2019 

 

berie na vedomie 

stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtu na rok 2020 a roky 2021-2022.  
 

 

Uz. č. 98/2019 

 

schvaľuje 

VZN č. 2/2019 „Rozpočet obce Streda nad Bodrogom na rok 2020“ tak ako bol predložený.  
 
 

Uz. č. 99/2019 

 

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.  
 

 

Uz. č. 100/2019 

 

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.  
 

 



 

Uz. č. 101/2019 

 

schvaľuje 

plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2020.  
 

 

Uz. č. 102/2019 

 

ruší  

uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 77/2019 prijaté na 10. riadnom zasadnutí Obecného 
zastupiteľstva dňa 30.09.2019 v plnom rozsahu.  
 

 

Uz. č. 103/2019 

 

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.  
 

Uz. č. 104/2019 

 

schvaľuje  

dotáciu pre Spoločnosť Tavi-Klub Társulás, Spodná 887/11, 076 31 Streda nad Bodrogom 
v sume 500,- € z reprezentačného fondu starostu. 
 

 

Uz. č. 105/2019 

 
berie na vedomie  

správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly Základnej školy v Strede nad Bodrogom. 

 

 

 

 

 
 


