Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom

Zápisnica
zo 17. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Strede nad Bodrogom,
konaného dňa 02.06.2020 v miestnosti č. 23 obecného úradu

K 1. bodu programu
Starosta privítal na 17. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva poslancov obecného zastupiteľstva
a ostatných prítomných.
Prítomní :
Hlavný kontrolór:
Hostia:

poslanci v počte 8 podľa prezenčnej listiny
Nóra Michová
podľa prezenčnej listiny

Starosta konštatoval, že z 9 poslancov obecného zastupiteľstva je prítomných 8 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 zmene programu neboli pripomienky, dal starosta o ňom hlasovať.

Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 8 poslancov obecného zastupiteľstva
za hlasovalo 8 poslancov
proti
0
zdržalo sa
0

Starosta konštatoval, že program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol jednoznačne
schválený.
K 3. bodu programu
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa:
Bc. Beáta Világiová
za overovateľov zápisnice :
Alexander Kačik, Richard Budjač
Za členov návrhovej komisie starosta určil: Zlatica Tóthová, Mgr. Peter Gornyitzki

K 4. bodu programu
Informácia o stave účtov
Starosta informoval poslancov o stave účtov k 02.06.2020
Na účte OÚ vedenom v SLSP a.s. je ...... ................ 26 807,94 €
Na účte OÚ vedenom vo VÚB. a.s. VUB je .............
3 356,16 €
Na účte vedenom v Poštovej banke je .................. 14 859,98 €
SPOLU je na všetkých účtoch ku dňu 02.06.2020
45 024,08 €
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Starosta konštatoval, že obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informácie o stave účtov
obce ku dňu 02.06.2020.
K 5. bodu programu
Kontrola plnenia uznesení
Starosta informoval poslancov o plnení uznesení č. 122/2020 až 130/2020 z predchádzajúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 21.04.2020. Konštatoval, že uznesenia
z predchádzajúceho zasadnutia boli splnené, alebo sa priebežne plnia.

Obecné zastupiteľstvo informáciu o plnení uznesení č. 122/2020 až 130/2020
vedomie.

vzalo na

K 6. bodu programu
Správa hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu



Starosta udelil slovo hlavnej kontrolórke
Kontrolórka oboznámila poslancov s odborným stanoviskom k záverečnému účtu.
Konštatovala, že pri spracovaní stanoviska vychádzala z dvoch hľadísk: zo zákonnosti
a metodickej správnosti predloženého návrhu. Konštatovala, že návrh je spracovaný je
v súlade s príslušnými ustanoveniami a obsahuje všetky predpísané náležitosti a výsledky
rozpočtového hospodárenia obce vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov. Preto
odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť záverečný účet bez výhrad.

Nakoľko už neboli ďalšie návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia.
Návrh na uznesenie č. 131/2020
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a
berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2019.
Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 8 poslancov obecného zastupiteľstva
Za hlasovalo 8 poslancov
Proti
0
Zdržalo sa
0

Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia.

K 7. bodu programu
Prerokovanie a schvaľovanie záverečného účtu za rok 2019


Starosta oboznámil poslancov s návrhom záverečného účtu

Nakoľko neboli žiadne návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia.
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Návrh na uznesenie č. 132/2020
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a
schvaľuje



záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2019 bez výhrad
použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške
73 595,32€

Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 8 poslancov obecného zastupiteľstva
Za hlasovalo 8 poslancov
Proti
0
Zdržalo sa
0

Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia.
K 8. bodu programu
Plán kontrol kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2020



Starosta odovzdal slovo hlavnej kontrolórke
Hlavná kontrolórka oboznámila poslancov s navrhovaným plánom kontrolnej činnosti na II.
polrok 2020 a informovala poslancov, že na základe podnetu a poznatkov jej môžu dať
konkrétne úlohy počas celého roka

Nakoľko neboli žiadne návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia.
Návrh na uznesenie č. 133/2020
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a
schvaľuje
v zmysle § 18f) ods. 1 písm. b) Zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2020.
Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 8 poslancov obecného zastupiteľstva
Za hlasovalo 8 poslancov
Proti
0
Zdržalo sa
0

Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia.

K 9. bodu programu
Prerokovanie a schvaľovanie Dodatku č. 2 k VZN „Verejný poriadok na území obce Streda
nad Bodrogom“


Starosta informoval poslancov, že na základe podnetu Okresnej prokuratúry obec vypracovala
dodatok, nakoľko sa zmenil zákon a VZN nebolo v súlade so zákonom.
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Nakoľko neboli žiadne návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia.
Návrh na uznesenie č. 134/2020
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a
schvaľuje
Dodatok č. 2 k VZN „Verejný poriadok obce Streda nad Bodrogom“ tak ako bol predložený.
Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 8 poslancov obecného zastupiteľstva
Za hlasovalo 8 poslancov
Proti
0
Zdržalo sa
0

Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia.

K bodu 10 programu
Prerokovanie žiadostí poľovných združení k prideleniu poľovných pozemkov vo vlastníctve
obce Streda nad Bodrogom














Starosta sa oboznámil poslancov so žiadosťami a udelil im slovo. Poprosil ich, aby sa vyjadrili
k žiadostiam
O slovo sa hlásil p. Lóránt Kovács
Starosta mu slovo udelil
p. Kovács informoval poslancov že doteraz združenie VYDRA užíval revír, ktorý bol vytvorený
z dvoch združení: Somotorská Poľná a Stredanská Sova. Oni na týchto revíroch môžu naďalej
poľovať. Združenie LUNA nechce od nich všetky pozemky. Budú mať kde poľovať. Združenie
LUNA je ochotný spolupracovať s poľovníkmi. Každého prijme do združenia. V tomto katastri
sme vlastníkmi niektorých pozemkoch a nenecháme len tak, aby na nich poľovali takí ľudia,
ktorí nemajú vo vlastníctve ani hektár pozemku. Združenie VYDRA bol založený pred 10 rokmi
a my ako vlastníci sme im povolili poľovať na našich pozemkoch. Žiadali sme len toľko, aby nás
vzali ako člena do združenia. To sa však nestalo. Druhá vec je, že doteraz každá samospráva
schválila poľovný revír pre združenie LUNA. Do nášho združenia sa môže prihlásiť hocikto, ale
združenie VYDRA je uzavretá skupina. Neprijmú hocikoho. Napr. na revíri v Somotore poľovali
takí ľudia, ktorí nemajú žiaden vzťah k obci
p. Budjač sa opýtal, že pre LUNA ktoré obce schválili revír?
p. Kovács odpovedal, že v Kamenci už schválili a v Somotore budú schváliť budúci týždeň
p. Danko povedal, že zákon nezakazuje, že na poľovných pozemkoch môže poľovať len vlastník.
A poľovníci z obce Somotor preto nepoľujú na revíri Tajba, lebo na to majú vážny dôvod. Bola
medzi nimi jedna osoba, ktorá vyhlásila, že bude poľovať len s „pánmi“.
p. Doša sa opýtal p. Danka, či vie o tom, preto nechce a ani nebude s nimi poľovať? Je to preto,
lebo v roku 2016 p. Danko podal trestné oznámenie na p. Došu
p. Danko povedal, že on podal trestné oznámenie na združenie Poľná, nakoľko neoprávnene
poľovali na pozemku
Starosta sa opýtal, či má niekto z prítomných nejaké otázky
Keďže nikto nemal žiadne ďalšie otázky, starosta konštatoval, že nakoľko sa jedná o prenájom,
mal by byť vyvesený na úradnej tabuli zámer na prenájom poľovných pozemkov. Z toho
dôvodu najprv treba schváliť zámer. Nakoľko táto téma je pomerne háklivá v kruhu poslancov,
preto navrhol schváliť tajné hlasovanie na základe Rokovacieho poriadku obecného
zastupiteľstva, §9 ods. 4. Starosta navrhol prijať uznesenie na spôsob hlasovania

Nakoľko neboli žiadne návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia.
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Návrh na uznesenie č. 135/2020
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom na základe § 9 ods. 4 Rokovacieho poriadku obecného
zastupiteľstva obce Streda nad Bodrogom
rozhodlo
o tajnom hlasovaní v bode č. 10 - Prerokovanie žiadostí poľovných združení k prideleniu poľovných
pozemkov vo vlastníctve obce Streda nad Bodrogom.
Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 8 poslancov obecného zastupiteľstva
Za hlasovalo 7 poslancov
Proti
0
Zdržalo sa
1 (p. Tokár)

Starosta konštatoval, že OZ schválilo návrh uznesenia.








Starosta poprosil prítomných hostí, aby na dobu tajného hlasovania opustili zasadaciu
miestnosť. Ďalej poprosil hlavnú kontrolórku a zapisovateľku, aby uskutočnili túto voľbu.
Poprosil ich, aby rozdali hlasovacie lístky. Oboznámil poslancov, že voľba bude prebiehať
takým spôsobom, že každý poslanec dostane 1 hlasovací lístok a svoj hlas hodí do urny.
Následne po odovzdaní hlasov kontrolórka, zapisovateľka a starosta spočítajú hlasy a pripravia
zápisnicu o priebehu hlasovania
Starosta po sčítaní hlasov oboznámil prítomných s výsledkom tajného hlasovania a prečítal
zápisnicu. Konštatoval, že počet platných hlasovacích lístkov bol 8, z toho VYDRA dostala 6
hlasov a LUNA 2 hlasy. Nadpolovičná väčšina bola pre PZ VYDRA. Zápisnica s hlasovacími
lístkami sa zapečatí a priloží sa k zápisnici.
p. Danko sa poďakoval za podporu a za rozhodnutie poslancov v prospech PZ VYDRA
p. Tokár poprosil členov PZ VYDRA, aby v budúcnosti umožnili mladším poľovníkom poľovať na
revíri, a to aj pre PZ LUNA
p. Danko sľúbil, že p. Kovácsovi umožní poľovať na revíri

Nakoľko neboli žiadne návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia.
Návrh na uznesenie č. 136/2020
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a
schvaľuje
zverejnenie zámeru, ktorým obec nasledovné nehnuteľnosti v k. ú. Streda nad Bodrogom,
parcela reg. C č. 2737/1 výmera PR 93652 m2, druh pozemku vinica
parcela reg. C č 2737/5 výmera PR 443 m2, druh pozemku lesný pozemok
parcela reg. C č. 2771 výmera PR 3090 m2, druh pozemku lesný pozemok
parcela reg. E č. 454/3 výmera PR 4104 m2, druh pozemku orná pôda
parcela reg. E č. 456 výmera PR 3676 m2, druh pozemku trvalý trávnatý porast
parcela reg. E č. 458/1 výmera PR 7604 m2, druh pozemku orná pôda
parcela reg. E č. 458/2 výmera PR 5663 m2, druh pozemku orná pôda
parcela reg. E č. 459 výmera PR 5994 m2, druh pozemku trvalý trávnatý porast
parcela reg. E č. 460/1 výmera PR 39887 m2 , druh pozemku trvalý trávnatý porast
parcela reg. E č. 476 výmera PR 365 m2, druh pozemku ostatná plocha
parcela reg. E č. 622 výmera PR 432 m2, druh pozemku orná pôda
parcela reg. E č. 623/1 výmera PR 42399 m2 , druh pozemku orná pôda
parcela reg. E č. 624/8 výmera PR 607 m2, druh pozemku orná pôda
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parcela reg. E č. 628/1 výmera PR 1032 m2, druh pozemku ostatná plocha
parcela reg. E č. 628/3 výmera PR 712 m2, druh pozemku ostatná plocha
parcela reg. E č. 631/1 výmera PR 64808 m2, druh pozemku orná pôda
parcela reg. E č. 631/2 výmera PR 8441 m2, druh pozemku orná pôda
parcela reg. E č. 631/3 výmera PR 11580 m2, druh pozemku orná pôda
parcela reg. E č. 633 výmera PR 62170 m2, druh pozemku orná pôda
parcela reg. E č. 682 výmera PR 622 m2, druh pozemku orná pôda
parcela reg. E č. 697 výmera PR 512 m2, druh pozemku orná pôda
parcela reg. E č. 717 výmera PR 76388 m2, druh pozemku orná pôda
parcela reg. E č. 718/2 výmera PR 15560 m2, druh pozemku trvalý trávnatý porast
parcela reg. E č. 733 výmera PR 684 m2, druh pozemku trvalý trávnatý porast
parcela reg. E č. 734 výmera PR 2576 m2, druh pozemku orná pôda
parcela reg. E č. 735 výmera PR 1956 m2, druh pozemku orná pôda
parcela reg. E č. 754 výmera PR 1573 m2, druh pozemku orná pôda
parcela reg. E č. 755 výmera PR 2165 m2, druh pozemku orná pôda
parcela reg. E č. 756/1 výmera PR 433 m2, druh pozemku vodná plocha
parcela reg. E č. 756/4 výmera PR 57466 m2, druh pozemku orná pôda
parcela reg. E č. 989/1 výmera PR 4391 m2, druh pozemku orná pôda
parcela reg. E č. 989/2 výmera PR 217 m2, druh pozemku orná pôda
parcela reg. E č. 999/1 výmera PR 3732 m2, druh pozemku orná pôda
parcela reg. E č. 999/2 výmera PR 221 m2, druh pozemku orná pôda
parcela reg. E č. 1000 výmera PR 349 m2, druh pozemku vodná plocha
parcela reg. E č. 1062 výmera PR 17104 m2, druh pozemku orná pôda
parcela reg. E č. 1065 výmera PR 4182 m2, druh pozemku orná pôda
parcela reg. E č. 1072/1 výmera PR 583 m2, druh pozemku orná pôda
parcela reg. E č. 1072/2 výmera PR 3820 m2, druh pozemku orná pôda
parcela reg. E č. 1199 výmera PR 2920 m2, druh pozemku orná pôda
parcela reg. E č. 1206 výmera PR 2420 m2, druh pozemku orná pôda
parcela reg. E č. 1313 výmera PR 1264 m2, druh pozemku orná pôda
parcela reg. E č. 1318 výmera PR 1403 m2, druh pozemku orná pôda
parcela reg. E č. 1762 výmera PR 2428 m2, druh pozemku vinica
parcela reg. E č. 1781/2 výmera PR 1706 m2, druh pozemku vinica
parcela reg. E č. 1783 výmera PR 15810 m2, druh pozemku lesný pozemok
parcela reg. E č. 1784/3 výmera PR 9848 m2, druh pozemku vinica
parcela reg. E č. 1813 výmera PR 1417 m2, druh pozemku ostatná plocha
parcela reg. E č. 1815/2 výmera PR 669 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
parcela reg. E č. 1817/1 výmera PR 5157 m2, druh pozemku ostatná plocha
parcela reg. E č. 1819/1 výmera PR 93732 m2, druh pozemku orná pôda
parcela reg. E č. 1819/101 výmera PR 20071 m2, druh pozemku orná pôda
parcela reg. E č. 1501 výmera PR 14 m2, druh pozemku trvalý trávnatý porast
parcela reg. E č. 1089/1 výmera PR 1031 m2 , druh pozemku orná pôda
parcela reg. E č. 1089/2 výmera PR 1084 m2, druh pozemku orná pôda
parcela reg. E č. 1090/1 výmera PR 3183 m2, druh pozemku orná pôda
parcela reg. E č. 1090/2 výmera PR 3122 m2, druh pozemku orná pôda
parcela reg. E č. 1185/1 výmera PR 2849 m2, druh pozemku orná pôda
parcela reg. E č. 1185/2 výmera PR 3268 m2, druh pozemku orná pôda
parcela reg. E č. 1298/1 výmera PR 1313 m2, druh pozemku orná pôda
parcela reg. E č. 1298/2 výmera PR 1454 m2, druh pozemku orná pôda
parcela reg. E č. 796/2 výmera PR 2175 m2, druh pozemku orná pôda
parcela reg. E č. 797/2 výmera PR 721 m2, druh pozemku vodná plocha
parcela reg. E č. 1026/2 výmera PR 2983 m2, druh pozemku vodná plocha
parcela reg. E č. 1028/1 výmera PR 3035 m2, druh pozemku trvalý trávnatý porast
parcela reg. E č. 1028/2 výmera PR 952 m2, druh pozemku orná pôda
parcela reg. E č. 686/2 výmera PR 156 m2, druh pozemku orná pôda
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parcela reg. E č. 1076/1 výmera PR 1554 m2, druh pozemku orná pôda
parcela reg. E č. 1076/2 823 výmera PR 7 m2, druh pozemku trvalý trávnatý porast
parcela reg. E č. 1076/3 výmera PR 409 m2, druh pozemku orná pôda
parcela reg. E č. 1055/1 výmera PR 4370 m2, druh pozemku trvalý trávnatý porast
parcela reg. E č. 1056 výmera PR 1131 m2, druh pozemku trvalý trávnatý porast
parcela reg. E č. 1058 výmera PR 2919 m2, druh pozemku orná pôda
parcela reg. E č. 1059 výmera PR 45245 m2, druh pozemku trvalý trávnatý porast
parcela reg. E č. 1254/1 výmera PR 165973 m2 , druh pozemku trvalý trávnatý porast
parcela reg. E č. 1254/2 výmera PR 28745 m2, druh pozemku trvalý trávnatý porast
parcela reg. E č. 1330 výmera PR 1927 m2, druh pozemku orná pôda
parcela reg. E č. 1331 výmera PR 31521 m2, druh pozemku trvalý trávnatý porast
parcela reg. E č. 1332 výmera PR 4549 m2, druh pozemku orná pôda, ktoré sú tohto času začlenené do
poľovného revíru č.26 Streda nad Bodrogom a ktoré sú vo vlastníctve Obce Streda nad Bodrogom má
záujem v budúcnosti prenajať za účelom výkonu práva poľovníctva pre Poľovnícke združenie VYDRA,
IČO: 42 111 447 so sídlom 076 31 Streda nad Bodrogom na dobu 10 rokov za úhradu vo výške 1,€/ha/ročne, podľa § 9a ods.9 písm. c) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že predmetné poľovnícke združenie vykonáva na
území obce aktivity v záujme Obce Streda nad Bodrogom a jej občanov, pričom obvyklá výška náhrady
za užívanie poľovného revíru v lokalite nachádzajúcej sa v blízkosti Stredy nad Bodrogom neumožňuje
vybrať záujemcu o poľovný revír na základe súťaže.
Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 8 poslancov obecného zastupiteľstva
Za hlasovalo 7 poslancov
Proti
0
Zdržalo sa
1 (p. Doša)

Starosta konštatoval, že OZ schválilo návrh uznesenia.

K bodu 11 programu
Prerokovanie a schvaľovanie predaja nehnuteľnosti v prospech VVS, a.s.




Starosta konštatoval, že zámer bol vyvesený 25.4.2020, takže zákonná lehota bola dodržaná.
Obec nedostala žiadne pripomienky k zámeru. Treba už len schváliť predaj.
p. Balla sa opýtal, či sa jedná o pozemok k tej čističke pre VVS?
Starosta odpovedal, že áno.

Nakoľko už neboli ďalšie návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia.
Návrh na uznesenie č. 137/2020
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a
schvaľuje
prevod vlastníctva nehnuteľnosti v k. ú. Streda nad Bodrogom, parcela reg. „C“ č. 2004/14, druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 1182 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
podľa s ust. §9a ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
v prospech kupujúceho Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 042 48 Košice
pre stavbu „Streda nad Bodrogom kanalizácia a ČOV“ za cenu stanovenú znaleckým posudkom č.
22/2018 vyhotoveným Ing. Františkom Heželom, teda 11 016,- €.
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Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 8 poslancov obecného zastupiteľstva
Za hlasovalo 8 poslancov
Proti
0
Zdržalo sa
0

Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia.
K bodu 12 programu
Prerokovanie a schvaľovanie výšky nájomného pre MM-NET s.r.o.







Starosta konštatoval, že firma ponúkla sumu 100 €
p. Balla povedal, že minule zastupiteľstvo s tou sumou nesúhlasil
p. Budjač povedal, že sa poinformoval, ohľadom výšky nájomného. Na ostatných miestach
platili tiež takú sumu, niekde aj nižšiu. A firma nemá veľkú tržbu. Preto navrhol s ponúknutou
sumou súhlasiť.
p. Balla povedal, že firma plochu doteraz využívala neoprávnene
Starosta navrhol ten problém vyriešiť tak, že obec bude od nich žiadať ušlé nájomné za
posledné 2 roky
p. Budjač navrhol ponúknutú sumu schváliť, nakoľko tá cena je reálna a žiadaná plocha je len 1
m2. Jedná sa len o jednu anténu.

Nakoľko už neboli ďalšie návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia.
Návrh na uznesenie č. 138/2020
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a
a) povoľuje
umiestnenie a prevádzku telekomunikačného zariadenia pre poskytovanie internetového
pripojenia na budove vo vlastníctve Obce Streda nad Bodrogom, Hlavná 390/176, v k.ú. Streda
nad Bodrogom zapísanej na LV 1109 pre MM-net Services s.r.o., Obchodná 504, 07635
Somotor
b) schvaľuje
výšku nájomného za prenájom plochy 1 m2 na budove vo vlastníctve Obce Streda nad
Bodrogom, Hlavná 390/176 vo výške 100,- €/rok horeuvedenému užívateľovi
c) žiada
ušlé nájomné od firmy MM-NET Services s.r.o., Obchodná 504, 07635 Somotor za prevádzku
zariadenia za posledné 2 roky.

Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 8 poslancov obecného zastupiteľstva
Za hlasovalo 8 poslancov
Proti
0
Zdržalo sa
0

Starosta konštatoval, že OZ schválilo návrh uznesenia.
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K bodu 13 programu
Prerokovanie žiadosti Ladislava Kudláča o odkúpenie pozemku












Starosta udelil slovo predsedovi komisie pre rozpočet a výstavbu
p. Balla povedal, že komisia navrhuje vyhovieť žiadosti s podmienkou, že prístupová cesta
zostane v spoločnom vlastníctve susedov. Opýtal sa, či žiadosť podali len Kudláčovci alebo aj
sused?
Starosta odpovedal, že žiadosť podal Ladislav Kudláč s manželkou
p. Balla povedal, že komisia bola na mieste a Kudláčovci by chceli aj parcelu 718/4
Starosta povedal, že v ich žiadosti je len parcela 718/3 a na pozemku je plomba
p. Tóthová povedala, že na pozemku je aj jedná stará budova, ktorú by možno trebalo zbúrať
p. Balla navrhol dať do prenájmu a neskôr predať
Starosta navrhol im dať aj parcelu č. 718/4 a 718/1
p. Róth sa opýtal, že doteraz užívali neoprávnene?
p. Kačik povedal, že v obci sú aj ďalší takí, ktorí neoprávnene bez nájomnej zmluvy užívajú
pozemok obce
p. Balla navrhol tie pozemky postupne dať do poriadku

Nakoľko už neboli ďalšie pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia.
Návrh na uznesenie č. 139/2020
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a
zamieta
žiadosť Ladislava Kudláča a Kataríny Kudláčovej bytom Vinohradnícka 127/1, 076 31 Streda nad
Bodrogom o odkúpenie pozemku parc. reg. „C“ č. 718/3 v k.ú. obce Streda nad Bodrogom z dôvodu
vyznačenej plomby na pozemku.
Obecné zastupiteľstvo navrhuje prenájom uvedeného pozemku.
Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 8 poslancov obecného zastupiteľstva
Za hlasovalo 8 poslancov
Proti
0
Zdržalo sa
0

Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia.
K bodu 14 programu
Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti Mgr. Judity Takáčovej na odkúpenie pozemku


Starosta informoval poslancov, že na uvedený pozemok bol vypracovaný znalecký posudok.
Avšak pri spracovaní posudku znalec navrhol pozemok znovu zamerať. Žiadateľka s výmerou
súhlasila a uhradí sumu za vypracovanie geometrického plánu.

Nakoľko už neboli ďalšie pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia.
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Návrh na uznesenie č. 140/2020
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a
schvaľuje
na základe geometrického plánu Eli-Geo s.r.o. Moravany číslo: 45360090-68/2013 zo dňa 23.10.2013
predaj novovytvorenej parcely č. 6/1 záhrada o výmere 325 m2 v celosti, jedná sa o parcelu registra
„C“ pre Mgr. Juditu Takáčovú trvale bytom Antolská 3936/6, Bratislava – Petržalka, PSČ 851 07 za
kúpnu cenu 1160,- €. Kúpna cena bola určená znaleckým posudkom Ing. Blažeja Nagyidaiho, Veľké
Kapušany číslo: 59/2020 zo dňa 9.5.2020. Jedná sa o predaj pozemku podľa §9a ods. 8 písm. b) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pozemok tvoriaci priľahlú plochu, ktorá
svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.
Náklady súvisiace s vypracovaním znaleckého posudku vo výške 150,- € a geometrického zamerania
uhradí kupujúca.
Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 8 poslancov obecného zastupiteľstva
Za hlasovalo 8 poslancov
Proti
0
Zdržalo sa
0

Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia.

K bodu 15 programu
Prerokovanie žiadosti Mgr. Anety Cziferiovej o odkúpenie prípadne prenájom pozemku









Starosta udelil slovo predsedovi komisie pre rozpočet a výstavbu
p. Balla povedal, že jedná sa o pozemok na ulici Školskej. Sú tam nejaké okrasné rastliny ale
pravdepodobne je tam aj nejaká žumpa. Preto komisia navrhuje prenájom. Žiadateľka by tam
chcela umiestniť nejakú hojdačku alebo menší bazén pre deti.
Starosta navrhol nepredať pozemok, nakoľko v tom prípade nový majiteľ môže oplotiť
pozemok a nepovoliť prístup
p. Balla povedal, že ak ten pozemok dajú do poriadku, určite bude vyzerať krajšie ako teraz
p. Róth sa opýtal, či žumpa ide cez tú parcelu?
Starosta odpovedal, že áno
p. Róth povedal, že v tom nenavrhuje predaj
Starosta tiež nenavrhol predaj, nakoľko sa jedná o pozemok pri základnej škole, a čo ak nový
majiteľ oplotí pozemok alebo umiestni garáž

Nakoľko už neboli ďalšie pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia.
Návrh na uznesenie č. 141/2020
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a
schvaľuje
zverejnenie zámeru na prenájom pozemku parcely reg. „C“ č. 985/10 v katastrálnom území obce
Streda nad Bodrogom.
Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 8 poslancov obecného zastupiteľstva
10

Za hlasovalo
Proti
Zdržalo sa

8 poslancov
0
0

Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia.
K bodu 16 programu
Prerokovanie žiadosti Juraja Družbackého o odkúpenie pozemku






Starosta udelil slovo predsedovi komisie pre rozpočet a výstavbu
p. Balla informoval poslancov, že komisia sa zaoberala so žiadosťou a navrhuje vyhovieť
žiadosti aby sme umožnili prístup k nehnuteľnosti
p. Róth povedal, že susedský pozemok vlastní p. Smaržíková, ktorá znemožní prístup
k nehnuteľnosti p. Družbackého. Autom naschvál zaparkuje pred bránu aby oni nevedeli autom
vojsť/vyjsť
Starosta navrhol schváliť prenájom. Keďže zastupiteľstvo zadarmo nemôže dať, preto navrhol
schváliť 1,- € nájomné s tým, že žiadateľ sa bude starať o uvedený pozemok
p. Kačik navrhol s návrhom súhlasiť

Nakoľko už neboli ďalšie pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia.
Návrh na uznesenie č. 142/2020
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a
zamieta
odpredaj pozemku reg. „E“ č. 319 v kat. území obce Streda nad Bodrogom z dôvodu vyznačenej
plomby na pozemku
navrhuje
prenájom pozemku reg. „E“ č. 319 v kat. území obce Streda nad Bodrogom.
Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 8 poslancov obecného zastupiteľstva
Za hlasovalo 8 poslancov
Proti
0
Zdržalo sa
0

Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia.
K bodu 17 programu
Prerokovanie žiadosti Beáty Kissovej o povolenie na umiestnenie garáže



Starosta udelil slovo predsedovi komisie pre rozpočet a výstavbu
p. Balla informoval poslancov, že komisia sa zaoberala so žiadosťou a navrhuje žiadosť
zamietnuť. Žiadateľka jednu garáž už má

Nakoľko už neboli ďalšie pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia.
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Návrh na uznesenie č. 143/2020
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a
zamieta
žiadosť Beáty Kissovej bytom Skladná 712/1, 076 31 Streda nad Bodrogom o povolenie na umiestnenie
garáže na ulici Skladná 712/1, 076 31 Streda nad Bodrogom.
Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 8 poslancov obecného zastupiteľstva
Za hlasovalo 8 poslancov
Proti
0
Zdržalo sa
0

Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia.
K bodu 18 programu
Prerokovanie žiadosti ZUŠ Kráľovský Chlmec o odpustenie/zníženie prenájmu








Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou. Konštatoval, že pre ZUŠ mesačné nájomné je 200,€
p. Balla sa opýtal, či na tento rok už vyplatili nájomné?
Starosta odpovedal že platia štvrťročne a doteraz vyplatili len 1.štrvrťrok
Zapisovateľka informovala poslancov, že podľa opatrení ÚVZ v prípade ak vlastník zníži
nájomné nájomcovi o polovicu, druhú polovicu nájomcovi uhradí štát
p. Gornyitzki povedal, že nájomca od štátu dostane len v tom prípade, ak vlastník mu odpustí
50% z dôvodu, že nemôže prevádzkovať
p. Balla navrhol znížiť nájomné na 50%
p. Budjač navrhol znížiť do 30.06. nakoľko druhá splátka je splatná do 30.06.

Nakoľko už neboli ďalšie pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia.
Návrh na uznesenie č. 144/2020
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a
schvaľuje
zníženie výšky prenájmu nebytových priestorov o 50% od 1.mája 2020 do 30.06.2020 pre Základnú
umeleckú školu, Námestie hrdinov 10, 077 01 Kráľovský Chlmec.
Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 8 poslancov obecného zastupiteľstva
Za hlasovalo 8 poslancov
Proti
0
Zdržalo sa
0

Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia.
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K bodu 19 programu
Prerokovanie žiadosti Domova dôchodcov o zníženie poplatku za KO













Starosta konštatoval, že vyžiadal stanovisko od právnika obce, ktoré bolo zaslané poslancom
mailom
Zapisovateľka informovala poslancov, že Domov dôchodcov nemôže žiadať klientov o úhradu
poplatku za komunálny odpad. Je to vyjadrenie právnika
p. Gornyitzki povedal, že niekde musia zakalkulovať ten poplatok. Možno ako režijné náklady
alebo iné.
p. Balla povedal, že DD nemôže mesačné poplatky zvýšiť o 10 €
p. Gornyitzki povedal, že poplatok za KO je 15 €/rok. Takže mesačne to vyjde na 1,25 €
p. Balla povedal, že DD výdavky zvýši len v takej miere, ako sa zvýši starobný dôchodok. Ak by
poplatky rapídne zvýšili , nastal by problém, že dôchodcovia by odišli zo zariadenia
p. Kačik povedal, že to nevidí za skutočný problém
p. Gornyitzki povedal, že tak každý klient nejaké smetie vytvára a za odvoz treba platiť.
Starosta navrhol žiadosť odročiť a ešte raz sa porozprávať s právnikom, nakoľko občania, ktorí
majú trvalý pobyt v obci a sú prihlásení v ústave, daň na komunálny odpad neplatia vôbec. Ak
teraz zastupiteľstvo schváli zníženie, problém nevyrieši, lebo ďalší rok ten problém bude stále
p. Tokár povedal, že ak zastupiteľstvo schváli zníženie poplatku, potom ďalšie inštitúcie môžu
žiadať tiež zníženie
Starosta navrhol stretnutie s riaditeľkou a s právnikom, na ktorej sa môžu zúčastniť aj poslanci
Poslanci s návrhom na odročenie súhlasili

K bodu 20 programu
Rôzne
A) Spodná ulica












Starosta informoval poslancov, že v projekte „Castle to Castle“ rekonštrukcia chodníka na ulici
Spodnej je čiastočne zapracovaná. Navrhol, aby rekonštrukcia bola úplne dokončená. V rámci
rekonštrukcie navrhol upraviť aj parkovisko pred pohostinstvom Hanoi. Navrhol dať vypracovať
posudok a cenovú ponuku na vykonané práce, ktoré nie sú zapracované do projektu
p. Tokár sa opýtal či pozemok pred Hanoi-om je obecný?
Starosta odpovedal, že časť patrí KSK. Preto potrebuje vedieť, či zastupiteľstvo schváli
rekonštrukciu alebo nie. Ak áno, tak začne jednať s KSK. Nejaká časť patrí aj Romanovi
p. Budjač navrhol jednať aj s Romanom aby sa zapojil do úpravy
p. Gornyitzki sa opýtal koľko by stál ten posudok?
Starosta odpovedal, že posudok by bol vypracovaný zadarmo
p. Gornyitzki súhlasil s návrhom na vypracovanie posudku
p. Róth sa opýtal, ktorá firma by robila úpravu?
Starosta odpovedal, že úpravu, ako aj posudok by robil Stavoservis s.r.o., firma, ktorá vyhrala
zákazku „Castle to Castle“
p. Balla navrhol chodník zrekonštruovať od Salón krásy

Nakoľko už neboli ďalšie pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia.
Návrh na uznesenie č. 145/2020
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a
poveruje
starostu obce o jednanie vo veci vypracovania cenovej ponuky a rozpočtu k oprave chodníka a svahu
na ulici Hlavnej v úseku predajne Hanoi a Salón krásy.
Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 8 poslancov obecného zastupiteľstva
Za hlasovalo 8 poslancov
Proti
0
13

Zdržalo sa

0

Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia.
B) Úprava rozpočtu DD


Starosta informoval poslancov, že úpravu rozpočtu potrebujú z dôvodu, že minule im
zastupiteľstvo schválilo úhradu nedoplatkov vo výške 1700,- € a tú čiastku potrebujú
zapracovať do rozpočtu.

Nakoľko už neboli ďalšie pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia.
Návrh na uznesenie č. 146/2020
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a
schvaľuje
úpravu rozpočtu Domova dôchodcov, Ružová 433/8, 076 31 Streda nad Bodrogom tak ako bol
predložený.
Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 8 poslancov obecného zastupiteľstva
Za hlasovalo 8 poslancov
Proti
0
Zdržalo sa
0

Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia.
C) Správa hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách







Starosta udelil slovo hlavnej kontrolórke
Hlavná kontrolórka oboznámila poslancov o vykonaných kontrolách. Konštatovala, že vykonala
kontrolu pokladne za 4.Q 2019, kde nezistila žiadne nedostatky. Ďalej vykonala kontrolu
uznesení a zápisníc. Tam taktiež nezistila žiadne nedostatky. Uznesenia sú platné a boli splnené
alebo sa priebežne plnili.
Poslanci správy o vykonaných kontrolách vzali na vedomie
Kontrolórka poprosila zapisovateľku, aby na uzneseniach uviedla dátum deň po spísaní
zápisnice
Zapisovateľka požiadavku kontrolórky vzala na vedomie

Nakoľko už neboli ďalšie pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia.
Návrh na uznesenie č. 147/2020
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a
berie na vedomie
správu hlavnej kontrolórky č. 3/2020 z kontroly pokladne za 4.Q 2019
správu hlavnej kontrolórky č. 4/2020 o výsledku kontroly plnenia uznesení.

Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 8 poslancov obecného zastupiteľstva
Za hlasovalo 8 poslancov
Proti
0
14

Zdržalo sa

0

Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia.


p. Doša opustil zasadaciu miestnosť

D) Prerokovanie žiadosti Daniela Bányácskiho o prenájom plochy














Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou. Konštatoval, že žiadosť doručili 1.6.2020 poobede,
preto sa opýtal poslancov, či sa chcú zaoberať teraz alebo chcú odročiť?
p. Kačik povedal, že on tam chce umiestniť stoly a stoličky
p. Gornyitzki povedal, že on s nimi rozprával a povedali, že nechcú nič stavať, len umiestniť
letné stoly stoličky
p. Balla navrhol žiadosť schváliť
Starosta sa opýtal, že aké nájomné mu zastupiteľstvo udelí? Tento rok kvôli situácie v štáte
v niektorých mestách zastupiteľstvo zrušilo poplatok za terasy.
p. Budjač povedal, že minule zastupiteľstvo už rozprávalo o určení poplatku za terasy, lebo
zatiaľ obec vo VZN má len poplatok za užívanie verejného priestranstva. Tam je 1 € za deň/m 2
Starosta odpovedal, že trhový predaj je iný. Najprv treba rozhodnúť či povoliť alebo nie
p. Kačik navrhol povoliť ale bez stavebného zásahu
p. Budjač opustil zasadaciu miestnosť
Starosta sa opýtal, že na aké obdobie a za akú sumu?
p. Kačik navrhol do konca roka
p. Gornyitzki navrhol cenu 1,-€ za celé obdobie
p. Tokár navrhol obdobie do konca októbra

Nakoľko už neboli ďalšie pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia.
Návrh na uznesenie č. 148/2020
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a
schvaľuje
prenájom 40 m2 z parcely reg. „C“ č. 1181/9 priľahlých k budove na parcele reg. „C“ č. 1181/11 na
využitie umiestnenia vonkajších stolov a sedačiek bez stavebného zásahu na obdobie od doby
podpísania zmluvy do 31.10.2020 v sume 1,- € na celé obdobie.
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.
E) Prenájom pozemkov vo vlastníctve obce







p. Budjač sa vrátil na zasadnutie
Starosta konštatoval, že nakoľko sa vypovedali zmluvy na prenájom pozemkov, preto
B.Világiová vypracovala návrh zámerov na nový prenájom pozemkov. Pozemky sú rozdelené do
skupín a obec by vyhlásila 6 súťaží
p. Gornyitzki sa opýtal, či nie je náhodou niekde osobitný zreteľ?
Starosta odpovedal, že nie je osobitný zreteľ, takže všetky pozemky môžu byť vyhlásené OVS
p. Tokár sa opýtal, že pozemok získa ten, kto dá najvyššiu sumu?
Starosta odpovedal, že áno, ale najnižšie podanie môže byť 148,88 €. Je to cena, ktorú schválilo
obecné zastupiteľstvo
15

Nakoľko už neboli ďalšie pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia.
Návrh na uznesenie č. 149/2020
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a
schvaľuje
zverejnenie zámeru na prenájom pozemkov v k.ú. Streda nad Bodrogom, evidované na LV 1109 ako
majetok obce:
pozemok reg. „E“ parc. č. 1872/15, druh pozemku trvalé trávnaté porasty, v celkovej výmere 5772 m2
pozemok reg. „E“ parc. č. 1875/7, druh pozemku orná pôda, v celkovej výmere 11509 m2
pozemok reg. „E“ parc. č. 1875/9, druh pozemku orná pôda, v celkovej výmere 8632 m2
pozemok reg. „E“ parc. č. 1875/13, druh pozemku orná pôda, v celkovej výmere 5754 m2
pozemok reg. „E“ parc. č. 1875/16, druh pozemku orná pôda, v celkovej výmere 5756 m2
pozemok reg. „E“ parc. č. 1875/17, druh pozemku orná pôda, v celkovej výmere 5755 m2
pozemok reg. „E“ parc. č. 1875/18, druh pozemku orná pôda, v celkovej výmere 5755 m2
pozemok reg. „E“ parc. č. 1876/10, druh pozemku orná pôda, v celkovej výmere 5755 m2
pozemok reg. „E“ parc. č. 1876/11, druh pozemku orná pôda, v celkovej výmere 5754 m2
pozemok reg. „E“ parc. č. 1876/26, druh pozemku orná pôda, v celkovej výmere 5755 m2
pozemok reg. „E“ parc. č. 1876/29, druh pozemku orná pôda, v celkovej výmere 8632 m2
pozemok reg. „E“ parc. č. 1876/31, druh pozemku orná pôda, v celkovej výmere 5755 m2
pozemok reg. „E“ parc. č. 1876/33, druh pozemku orná pôda, v celkovej výmere 5755 m2
pozemok reg. „E“ parc. č. 1876/36, druh pozemku orná pôda, v celkovej výmere 5760 m2
pozemok reg. „E“ parc. č. 1876/37, druh pozemku orná pôda, v celkovej výmere 5755 m2
pozemok reg. „E“ parc. č. 1878/2 druh pozemku orná pôda, v celkovej výmere 7192 m2
pozemok reg. „E“ parc. č. 1882/16, , druh pozemku trvalé trávnaté porasty, v celkovej výmere 5795 m2
pozemok reg. „C“ parc. č. 2004/2, druh pozemku orná pôda v celkovej výmere 2370 m2
pozemok reg. „E“ parc. č. 608/3 druh pozemku orná pôda, v celkovej výmere 15877 m2
pozemok reg. „E“ parc. č. 631/2 druh pozemku orná pôda, v celkovej výmere 12931 m2
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.
F) Úprava dotácie na rok 2020






Starosta oboznámil poslancov s listom Košického samosprávneho kraja, v ktorom informujú
obce, že dotáciu na mzdy a prevádzku pre CVČ znížili zo 100% na 88,60 %. Starosta navrhol
znížiť dotáciu na mzdy a prevádzku na obdobie od 1.7.2020 do 31.12.2020
p. Gornyitzki sa opýtal, či treba znížiť dotáciu na 88%?
Starosta odpovedal, že zastupiteľstvo teraz by sa mal rozhodnúť. Starosta ďalej informoval
poslancov, že minulý týždeň bola schôdza TJ ŠM. Udelil slovo p. Budjačovi. Poprosil ho, aby
oboznámil poslancov o schválených zmenách.
p. Budjač povedal, že terajšia sezóna sa skončila a od septembra začne nová sezóna. Futbalisti
sa majú rozhodnúť či chcú hrať 5.ligu alebo nie. Problém vidia v tom, že 1 osoba sám združenie
nezvládne. Jáger navrhol pokračovať v 5.lige , ale futbalisti by súhlasili aj so 6.ligou.
Starosta sa tiež zúčastnil na schôdze a rozprával s hráčmi. Všetci hovorili, že nerád hrajú 5.ligu,
lebo skoro vždy prehrajú. Nemajú žiaden dobrý zážitok. Konštatoval, že ak v priebehu sezóny
družstvo rozpadne, musia zaplatiť vysokú pokutu. Hráči navrhli hrať radšej 6. Ligu a viac sa
sústrediť na mladších hráčov.
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p. Kačik povedal, že pred 2-3 rokmi bola reč o tom, že obec potrebuje futbal, ale nie za každú
cenu
Starosta informoval poslancov, že tento mesiac obec dostala len polovicu podielových daní.
Preto na schôdzi informoval hráčov, že tento rok nedostanú toľko peňazí, koľko im schválilo
zastupiteľstvo. Starosta navrhol tento rok zrušiť aj obecné dni.
p. Tokár povedal, že aj iné obce zrušia obecné dni kvôli peniazom. Nie naša obec bude jediná.
Tento rok na viacerých oblastiach je o prežití.
Starosta konštatoval, že dotácia pre Vinohradnícky spolok a MS SČK nie je taká vysoká. Ale pre
futbalistov suma 18 500,- € je veľa.
p. Balla sa opýtal, že akým spôsobom sa dá znížiť dotácia?
p. Budjač povedal, že formou dodatku
Starosta povedal, že keďže je to zapracovaný do VZN –Rozpočtu, treba zverejniť návrh
p. Balla povedal, že v 6.lige nie je také vysoké štartovné

Nakoľko už neboli ďalšie pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia.
Návrh na uznesenie č. 150/2020
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a
schvaľuje
a) zníženie dotácie na mzdy a prevádzku Gréckokatolíckej eparchie Košice ako zriaďovateľovi
Exarchátneho centra voľného času Sv. Lukáša, Hlavná 135, 076 31 Streda nad Bodrogom od
1.7.2020 – 31.12.2020 na 88,60 %
b) zníženie dotácie pre TJ ŠM Streda nad Bodrogom, Športová 3, 076 31 Streda nad Bodrogom
o sumu 10 000,- €
c) zrušenie obecných slávností s názvom Stredanské leto na rok 2020

ukladá
starostovi uvedené zmeny zapracovať do VZN „Rozpočet obce na rok 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.
G) Ostatné
 Starosta informoval poslancov, že verejný cintorín obce sa pomaly naplní. Preto obec







vedľajší pozemok dal upraviť. Ale na rozšírenie cintorína je potrebný vypracovať
projekt. Projekt schvaľuje RÚVZ Trebišov. Pri budove navrhol vybudovať parkovisko.
p. Tóthová sa opýtala, že čo bude s budovou?
Starosta povedal, že budovu odborníci navrhli si nechať.
p. Budjač navrhol zvýšiť cenu za nájom hrobového miesta
Starosta povedal, že obec teraz začala rozoslať výzvy na úhradu nájmu za hrobové
miesto a pomaly dá do poriadku evidenciu. Preto zatiaľ nenavrhuje zvýšenie
p. Budjač povedal, že navrhol preto, lebo aj projekt bude stáť nejaké peniaze
Starosta ďalej informoval poslancov, že bolo by dobré si kúpiť pozemok pre techniku
obce, lebo nie je vhodné riešenie, keď služobné autá parkujú doma na dvore
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zamestnanca. Povedal, že rozprával s Jánom Gornyitzkim a jeho pozemok bude na
predaj.
Starosta informoval poslancov, že rekonštrukcia kabeláže v kaštieli je pomaly hotová.
Vedúci povedal, že namontovali kabeláž 7.triedy. Od toho kvalitnejší je už len optický
kábel. Pomaly sa začne aj rekonštrukcia kultúrneho domu. Knihy budú zabalené do
krabíc. Po rekonštrukcii ale bude treba dôkladne si preštudovať zákon o knižniciach,
nakoľko naša knižnica nezodpovedá všetkému, čo zákon prikazuje. Okrem toho tam
tiež budú neočakávané výdavky. Vnútorné steny sú krivé. Okná, ktoré sú nad poštou,
nie sú zarátané do projektu.
Starosta ďalej konštatoval, že tie projekty, ktoré už boli schválené a obec dostane na
nich dotácie, bolo by vhodné zhotoviť. Jedná sa o mlatový chodník a zavlažovanie. Na
zavlažovanie obec musí pripraviť projekt, lebo každá firma ponúka inú technológiu.
Ďalej informoval poslancov, že volali z Bratislavy a prídu na kontrolu z dôvodu
ukončenia projektu opatrovateľskej služby
p. Balla sa opýtal, že čo bude s peniazmi, ktoré neuhradili?
Starosta odpovedal, že zatiaľ ich obec nedostala, ale IA sľúbila, že ich obec dostane
naspäť
Poslanci informácie vzali na vedomie

K bodu 21 programu
Diskusia
V diskusii neboli žiadne príspevky

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 02.06.2020

.......................................
Bc. Beáta Világiová
zapisovateľka

.......................................
Zoltán Mento
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

.......................................
Alexander Kačik

.......................................
Richard Budjač
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