
 1 

Obecné zastupiteľstvo v  Strede nad Bodrogom  

 

Z á p i s n i c a  
z 18. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Strede nad Bodrogom, 

konaného dňa 23.06.2020 v miestnosti č. 23 obecného úradu 
 
 

K 1. bodu programu 
 
Starosta privítal na 18. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva poslancov obecného 
zastupiteľstva a ostatných prítomných. 
 
Prítomní :   poslanci v počte  8  podľa prezenčnej listiny                      
Hlavný kontrolór: Nóra Michová     
Hostia:   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. Navrhol zmenu programu. Navrhol 

bod č.10 vynechať a ďalšie body sa posúvajú o jeden bod nahor. Právnik navrhol túto žiadosť 
vybaviť diplomaticky aby obidvaja mali spoluvlastnícky podiel. Pozemok je ajtak zúžený. Preto 
zainteresované strany boli pozvaní a dnes sa mali dostaviť na obecný úrad, avšak p. Smaržík 
nevedel prísť. Druhá vec je, že zameraný je aj chodník do parcely.  

 p. Balla sa opýtal, či treba znovu zamerať parcelu? 

 Starosta odpovedal, že áno, navrhuje nové zameranie parcely 

 p. Gornyitzki sa opýtal, že na parcele by bol spoluvlastnícky podiel? 

 Starosta povedal, že je to len predpoklad. P. Smaržík nepodal žiadosť ani na odkúpenie, ani 
na prenájom. Ale treba sa porozprávať aj s ním. 

 p. Tokár navrhol aby sa všetci poslanci  zúčastnili prehliadky a až potom sa rozhodli o predaji 
alebo prenájmu pozemku 

 Starosta konštatoval, že teraz zastupiteľstvo sa má rozhodnúť o zmene programu. K tomu, 
aby sa prijalo uznesenie o predaji, predtým by sa mali vyjadriť obidve strany  

 p. Belász opustil zasadaciu miestnosť 
 

Pretože k pozmenenému programu neboli ďalšie pripomienky, dal starosta o ňom hlasovať. 
 
Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 7 poslancov obecného zastupiteľstva 
za  hlasovalo  7 poslancov   
proti   0 
zdržalo sa    0 
 

Starosta konštatoval, že zmenený program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol 
jednoznačne schválený. 
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K 3. bodu programu 
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 
Za zapisovateľa:                          Bc. Beáta Világiová 
za overovateľov zápisnice :       Mgr. Peter Gornyitzki, Viktor Tokár 
Za členov návrhovej komisie starosta určil:  Dionýz Balla, Ing. Vladimír Róth 
 
 

K 4. bodu programu 
Informácia o stave účtov 

 
Starosta informoval poslancov o stave účtov k 23.06.2020 
Na účte OÚ vedenom v SLSP a.s. je ...... ................     37 410,10 € 
Na účte OÚ vedenom vo VÚB. a.s. VUB je .............     12 519,78 €  
Na účte vedenom v Poštovej banke je ..................      14 859,98 €  
SPOLU je na všetkých účtoch ku dňu 23.06.2020       64 789,86 € 
 

Starosta konštatoval,  že obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informácie o stave účtov 
obce ku dňu 23.06.2020. 
 
 

K 5. bodu programu 
Kontrola plnenia uznesení 
 
Starosta informoval poslancov o plnení uznesení č. 131/2020 až 150/2020 z predchádzajúceho 
zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 02.06.2020. Konštatoval, že uznesenia 
z predchádzajúceho zasadnutia boli splnené, alebo sa priebežne plnia.  
 

Obecné zastupiteľstvo informáciu o plnení uznesení č. 131/2020  až 150/2020  vzalo na 
vedomie. 
 
 

K 6. bodu programu  
Prerokovanie a schvaľovanie Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2019 „Rozpočet obce Streda nad 
Bodrogom na rok 2020“ 
 

 Starosta  informoval poslancov, že návrh bol vyvesený 8.6.2020, teda zákonná lehota bola 
dodržaná. Obec nedostala žiadne pripomienky k návrhu. 
 

Nakoľko neboli žiadne návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č. 151/2020 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

schvaľuje 

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2019 „Rozpočet obce Streda nad Bodrogom na rok 2020“  tak ako bol 
predložený. 
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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 7. bodu programu 
Schválenie zámeru na prenájom poľovných pozemkov vo vlastníctve obce 
 

 Starosta informoval poslancov, že zámer bol vyvesený a zverejnený na úradnej tabuli a 
webstránke obce 8.6.2020 

 p. Belász sa vrátil na zasadnutie 
 
Nakoľko neboli žiadne návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č. 152/2020 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

schvaľuje  

prenájom nasledovných nehnuteľností 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 
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 
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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 
parcela reg. E č. 1076/1 výmera PR 1554 m2, druh pozemku orná pôda 
parcela reg. E č. 1076/2  výmera PR  823 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 
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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.              

 

a) poveruje 

Starostu obce podpísaním Zmluvy o užívaní pozemkov na výkon práva poľovníctva po schválení 

poľovného revíru príslušnými orgánmi štátu. 

 
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 
Schválenie zámeru na prenájom poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve obce 
formou OVS 
 

 Starosta informoval poslancov, že zámery na pozemky boli vyvesené a zverejnené na úradnej 
tabuli a webstránke obce dňa 8.6.2020. Konštatoval, že p. Sokol dňa 22.06.2020 doručil 
oznámenie k parcele reg. E-KN č. 608/3.  Uviedol, že uvedený pozemok má ako náhradný 
pozemok. Z toho dôvodu nájomnú zmluvu obec musí uzatvoriť s firmou Agroreál. 

 

Nakoľko neboli žiadne návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č. 153/2020 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a 

schvaľuje  

zámer prenajať pozemok registra E-KN parc. č. 1872/15, druh pozemku trvalé trávnaté porasty, 
evidovaná na LV 1109 ako majetok obce o celkovej výmere 5 772 m2 v zmysle § 9a) ods. 1 písm. a), §9 
ods. 9 Zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku formou obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky sú 
neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia. Súťažný návrh je možné podať len na prenájom 
predmetu obchodnej verejnej súťaže ako celku. 

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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 Starosta dal hlasovať o ďalšom návrhu uznesenia 
 
Návrh na uznesenie č. 154/2020 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

schvaľuje  

zámer prenajať pozemok registra E-KN 

parc. č. 1875/7, druh pozemku orná pôda, v celkovej výmere 11509 m2 

parc. č. 1875/9, druh pozemku orná pôda, v celkovej výmere 8632 m2 
parc. č. 1875/13, druh pozemku orná pôda, v celkovej výmere 5754 m2 
parc. č. 1875/16, druh pozemku orná pôda, v celkovej výmere 5756 m2 
parc. č. 1875/17, druh pozemku orná pôda, v celkovej výmere 5755 m2 
parc. č. 1875/18, druh pozemku orná pôda, v celkovej výmere 5755 m2 
parc. č. 1876/10, druh pozemku orná pôda, v celkovej výmere 5755 m2 
parc. č. 1876/11, druh pozemku orná pôda, v celkovej výmere 5754 m2 
parc. č. 1876/26, druh pozemku orná pôda, v celkovej výmere 5755 m2 
parc. č. 1876/29, druh pozemku orná pôda, v celkovej výmere 8632 m2 
parc. č. 1876/31, druh pozemku orná pôda, v celkovej výmere 5755 m2 
parc. č. 1876/33, druh pozemku orná pôda, v celkovej výmere 5755 m2 
parc. č. 1876/36, druh pozemku orná pôda, v celkovej výmere 5760 m2 
parc. č. 1876/37, druh pozemku orná pôda, v celkovej výmere 5755 m2 
parc. č. 1878/2 druh pozemku orná pôda, v celkovej výmere 7192 m2 
 
v zmysle § 9a) ods. 1 písm. a), §9 ods. 9 Zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku formou obchodnej 

verejnej súťaže, ktorej podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia. Súťažný návrh je 

možné podať len na prenájom predmetu obchodnej verejnej súťaže ako celku. 

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. 
 
 

 Starosta dal hlasovať o ďalšom návrhu uznesenia 
 
Návrh na uznesenie č. 155/2020 

 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

schvaľuje  

zámer prenajať pozemok registra E-KN parc. č. 1882/16, , druh pozemku trvalé trávnaté porasty, 
evidovaná na LV 1109 ako majetok obce o celkovej výmere 5 795 m2 v zmysle § 9a) ods. 1 písm. a), §9 
ods. 9 Zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku formou obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky sú 
neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia. Súťažný návrh je možné podať len na prenájom 
predmetu obchodnej verejnej súťaže ako celku. 



 7 

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. 
 
 

 Starosta dal hlasovať o ďalšom návrhu uznesenia 
 
Návrh na uznesenie č. 156/2020 

 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

schvaľuje  

zámer prenajať pozemok reg. C-KN parc. č. 2004/2, druh pozemku orná pôda, evidovaná na LV 1109 
ako majetok obce o celkovej výmere 2 370 m2 v zmysle § 9a) ods. 1 písm. a), §9 ods. 9 Zákona  č. 
138/1991 Zb. o majetku formou obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky sú neoddeliteľnou 
súčasťou tohto uznesenia. Súťažný návrh je možné podať len na prenájom predmetu obchodnej 
verejnej súťaže ako celku. 

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. 
 

 Starosta dal hlasovať o ďalšom návrhu uznesenia 
 
Návrh na uznesenie č. 157/2020 

 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

schvaľuje  

zámer prenajať pozemok reg. C-KN parc. č. 631/2 druh pozemku orná pôda, evidovaná na LV 1109 
ako majetok obce o celkovej výmere 12 931 m2  v zmysle § 9a) ods. 1 písm. a), §9 ods. 9 Zákona  č. 
138/1991 Zb. o majetku formou obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky sú neoddeliteľnou 
súčasťou tohto uznesenia. Súťažný návrh je možné podať len na prenájom predmetu obchodnej 
verejnej súťaže ako celku. 

 
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 9. bodu programu 
Prerokovanie a schvaľovanie zmien a úprav rozpočtu OcÚ 
 

 Starosta informoval poslancov, že na predchádzajúcom zasadnutí zastupiteľstvo schválilo 
záverečný účet, kde prebytok  v sume 79 595,32 € bol schválený na tvorbu rezervného fondu. 
Túto zmenu treba zapracovať do rozpočtu. 
 

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

 
Návrh na uznesenie č. 158/2020 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a 

schvaľuje  

rozpočtové opatrenie č. 2/2020 Obce Streda nad Bodrogom, Hlavná 174/391, 076 31 Streda nad 
Bodrogom uskutočnené v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) až c), ods. 3 zákona č. 583/2004 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
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 
Rôzne 
 

A) Alsfaltovanie 
 

 Starosta konštatoval, že peniaze, ktoré obec dostala na asfaltovanie, pomaly treba vyčerpať. 
Na ulicu Licionskú obec dostala 13 000,- €. Starosta sa opýtal poslancov, či porozmýšľali 
o tom, ktorú ulicu by trebalo asfaltovať.  

 p. Gornyitzki sa opýtal, že obec ako stojí s opatrovateľkami? 
 Starosta odpovedal, že projekt bude definitívne ukončený k 30.6.2020. Právnik už pripravuje 

Dohody o ukončení pracovné zmluvy. 
 p. Gornyitzki sa informoval, či obec už dostala tých 30 000,- € od IA MPSVaR? Môžu tie 

peniaze zarátať do asfaltovania? 
 Starosta odpovedal, že zatiaľ neposlali, nevie kedy ich obec dostane. Ale pri rekonštrukcii 

kaštieľa  sú taktiež nepredvídané výdavky, napr. balkónové dvere na poschodí neboli 
zarátané do projektu, ani vykurovacie telesá. Pri rekonštrukcii kultúrneho domu budú taktiež 
nejaké výdavky naviac, napr. časť bývalej Sporiteľne.  

 p. Tóthová povedala, že minule rozprávali o ulici Licionskej a Krásnej 
 p. Belász povedal, že bola spomínaná aj ulica Bodrožská 
 Starosta konštatoval, že cena asfaltovania je cca 12-13 €/1 m2 
 p. Belász sa opýtal, že o aký typ asfaltovania sa jedná? Len jedna vrstva na existujúci asfalt? 
 Starosta odpovedal, že áno. Obec nemá toľko financií, aby bol pri ceste vybudovaný aj 

obrubník 
 p. Belász povedal, že v centre obce pri kruhovom objazde obrubník tiež by trebalo zúžiť  
 Starosta povedal, že ten nie je obecný pozemok 
 p. Tóthová navrhla vyčistiť kanál na ulici Licionskej  
 Starosta odpovedal, že ak bude asfaltovanie ulice, tak vyčistia aj kanál 
 p. Gornyitzki navrhol asfaltovanie ulice Licionská a Krásna. Svoj návrh odôvodnil s tým, že 

obdive ulice sú na jednom mieste 
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 Starosta opakovane navrhol prijatie investičného úveru 
 p. Budjač sa opýtal starostu, či požiadala obec pani Gulyášová o vydanie súhlasu na 

premiestnenie autobusovej tabule a odpadovej koše? 
 Starosta odpovedal, že nevie o tom.  
 p. Balla navrhol asfaltovanie ulice Bodrožská a Licionská 
 p. Belász navrhol aj ulicu Krásna 
 Starosta povedal, že na budúci rok by bola dobrá aj rekonštrukcia chodníkov. Žiadosť na 

rekonštrukciu chodníka na ulici Hlavnej schválili, lenže zmluva ešte stále nie je podpísaná. 
V tomto roku asi už z toho si nič nebude. 

 p. Tóthová navrhla rekonštrukciu na ulici Hlavnej ale na druhej strane 
 p. Balla navrhol asfaltovanie chodníka na ulici Hlavnej od firmy JBD. K asfaltovaniu obec 

nepotrebuje žiadnu firmu, môžu urobiť aj zamestnanci úradu 
 Starosta vysvetlil poslancom, že ten pozemok nie je obecný. K tomu, aby obec mohla tie 

pozemky prenajať, KSK bude žiadať projekt. Projekt musí vypracovať odborne spôsobilá 
osoba 

 p. Balla povedal, že na asfaltovanie netreba projekt 
 Starosta odpovedal, že treba pri každej úprave. A pri asfaltovaní musíme urobiť aj nejaké 

odvodňovanie. Pri väčšom daždi sú tam problémy. 
 
Nakoľko neboli žiadne návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 

 
Návrh na uznesenie č. 159/2020 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a 

schvaľuje  

asfaltovanie miestnych komunikácií v roku 2020 v obci Streda nad Bodrogom na ulici: 
- Bodrožská 
- Licionská v úseku medzi Kamenecká – Krásna 
- časť ulice Krásna 

 
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. 
 

 Starosta sa opýtal poslancov, že investičný úver do akej výšky chcú schváliť? 
 p. Gornyitzki navrhol 100 000,- € 
 Starosta povedal, že obec nemusí vyčerpať celkovú sumu úveru 
 p. Tokár navrhol schváliť aj splatnosť úveru 
 Starosta navrhol schváliť sumu 50 000,- €  
 p. Budjač sa opýtal, či je tam určená aj doba vyčerpania?  
 Starosta odpovedal, že banka určí určitú sumu, ktorú každý mesiac treba uhradiť. Ale 

ponúkajú aj možnosť predčasného splatenia 
 p. Kačik súhlasil so sumou 50 000,- € 
 Starosta nenavrhol schváliť príliš vysokú sumu. Možno, že firmy sú už zaneprázdnené a tento 

rok realizácia nebude ľahká 
 Starosta navrhol schváliť len výšku úveru a podmienky investičného úveru zastupiteľstvo 

schváli na ďalšom zasadnutí. Aj hlavná kontrolórka musí dať písomné stanovisko  k úveru 
  

Nakoľko neboli žiadne návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
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Návrh na uznesenie č. 160/2020 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a 

poveruje 

starostu obce vo veci rokovanie o prijatie investičného úveru vo výške 50 000,- € s bankovými 
subjektmi. 
 
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. 
 
 

 p. Tokár povedal, že na ulici Spodnej určitá mladá žena jazdí príliš rýchlo. Opýtal sa starostu, 
či nie je možnosť tam umiestniť spomaľovací prah alebo dopravnú značku na zníženie 
rýchlosti? 

 Starosta odpovedal, že určite je nejaké riešenie. Opýtal sa p. Tokára, či už upozornili 
spomínanú ženu, aby jazdila pomalšie? 

 p. Tokár povedal, že zatiaľ s ňou nerozprávali, ale majú v pláne.  
 

 
 p. Tokár povedal, že nedávno bol na pohrebe a v dome smútku reproduktory nefungovali. 

Bolo to veľmi nepríjemné, lebo ľudia, ktorí stáli vonku, skoro nič nepočuli 
 Starosta povedal, že p. Halászová povedala, že tie reproduktory fungujú. Problém je v tom, že 

p. Krajnik buď ich nezapne, alebo pán farár nechce používať ten mikrofón. Ale pošle tam 
niekoho, aby skontroloval stav mikrofónu a reproduktorov. 

 
 

 p. Budjač povedal, že na Spodnej ulici v Malogyi rastie invazívna rastlina Pohankovec. Je to 
tam celkom zarastená. Opýtal sa, či je možnosť požiadať vodohospodárov, alebo niekoho, kto 
by odstránil tie rastliny? 

 
 

 Starosta povedal, že je jeden pozemok, ktorý doteraz mal v nájme p. Búzáš. p. poslanec Kačik 
od neho odkúpil drevo, ktorý bol na uvedenom pozemku a teraz by chcel pozemok do 
prenájmu. 

 p. Kačik povedal, že je ochotný zaňho zaplatiť nájomné v takej istej výške ako platil p. Búzáš 
 p. Tokár sa opýtal, či bol ten pozemok zapracovaný do dnešnej OVS? 
 p. Kačik povedal, že nie, nebol 
 p. Balla navrhol vypracovať zámer a vyhlásiť súťaž 
 Starosta povedal, že porozpráva sa o tom s právnikom a na ďalšom zasadnutí zastupiteľstvo 

schváli podmienky súťaže 
 Poslanci s návrhom súhlasili. 

 
 
 
K bodu 11 programu 
Diskusia 
 
V diskusii neboli žiadne príspevky 
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K bodu 12 programu 
Záver 

 
Pretože program zasadnutia bol vyčerpaný, poďakoval p. starosta poslancom za aktívny prístup 
a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.  
 
V Strede nad Bodrogom, dňa 23.06.2020 
 
 
 
       .......................................                 ....................................... 
           Bc. Beáta Világiová      Zoltán Mento 

zapisovateľka       starosta obce 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:  
 
 
       .......................................               ....................................... 
        Mgr. Peter Gornyitzki      Viktor Tokár  
     


