
Obecné zastupiteľstvo obce Streda nad Bodrogom 

 

U Z N E S E N I A 
 

zo 14. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Strede nad Bodrogom,  

ktoré sa konalo dňa 21.01.2020 

__________________________________________________________________________________ 

 
 

Uz. č. 106/2020 

 

schvaľuje 

 

VZN č. 1/2020 „O vyhradzovaní miest a o podmienkach umiestňovania volebných plagátov 
na verejných priestranstvách“ tak ako bolo predložené. 

 

 

Uz. č. 107/2020 

 
schvaľuje 

 

VZN č. 2/2020 „O podmienkach a postupe pei udeľovaní verejných uznaní a ocenení obce 
Streda nad Bodrogom“ tak ako bolo predložené. 
 

 

Uz. č. 108/2020 

 

schvaľuje 

 

Dodatok č.2 k VZN č. 1/2017 „Štatút obce Streda nad Bodrogom“ tak ako bol predložený.  
 

 

Uz. č. 109/2020 

 

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.  
 
 

 

 

 

 

 



Uz. č. 110/2020 

 

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.  
 

 

Uz. č. 111/2020 

 

priznáva  

mimoriadnu odmenu poslancovi Alexander Kačikovi, nar. 19.02.1985, bytom Hlavná 1/1, 076 
31 Streda  nad Bodrogom v sume 200,- € netto. 
 

 

Uz. č. 112/2020 

 

priznáva  

mimoriadnu odmenu poslancovi Ing. Vladimír Róthovi, nar., bytom Skladná , 076 31 Streda  
nad Bodrogom v sume 50,- € netto. 
 

 

Uz. č. 113/2020 

 

priznáva  

mimoriadnu odmenu poslancovi Dionýz Ballovi, nar. , bytom Agátová, 076 31 Streda  nad 
Bodrogom v sume 50,- € netto. 
 

 

Uz. č. 114/2020 

 

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 
 

 


