Obecné zastupiteľstvo obce Streda nad Bodrogom

UZNESENIA
zo 16. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Strede nad Bodrogom,
ktoré sa konalo dňa 21.04.2020
__________________________________________________________________________________

Uz. č. 122/2020
berie na vedomie
stanovisko hlavnej kontrolórky obce k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov
financovania do výšky 331 831,41 EUR na spolufinancovanie investičného zámeru „CASTLE
TO CASTLE“ v rámci programu cezhraničnej spolupráce z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja.

Uz. č. 123/2020
schvaľuje
prijatie preklenovacieho úveru z VUB, a.s. s podmienkami:
Účel úveru:

Výška úveru :
Splatnosť úveru:
Zabezpečenie :

financovanie OPRÁVNENÝCH NÁKLADOV PROJEKTU POD NÁZVOM:
„CASTLE TO CASTLE“ V RÁMCI PROGRAMU SPOLUPRÁCE INTERREG
V.A – SR – MAĎARSKÁ REPUBLIKA 2014-2020, KÓD PROJEKTU
SKHU/1601/1.1/206
331 831,41 EUR
30.9.2021
bez zabezpečenia

Uz. č. 124/2020
schvaľuje
a) zmeny a úpravy rozpočtu Základnej školy, Školská 2, 076 31 Streda nad Bodrogom
b) zmeny a úpravy rozpočtu Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Alapiskola, Školská 4, 076 31 Streda nad Bodrogom
c) zmeny a úpravy rozpočtu Domova dôchodcov, Ružová 433/8, 076 31 Streda nad
Bodrogom
d) rozpočtové opatrenie č. 1/2020 uskutočnené v súlade s § 14ods.2 písm. a) až c), ods.
3 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a ozmene a
doplnení niektorých zákonov

Uz. č. 125/2020
schvaľuje
a) vyradenie neupotrebiteľného majetku v Domove dôchodcov, Ružová 433/8, 076 31
Streda nad Bodrogom podľa priloženého zoznamu v celkovej obstarávacej cene
3 569,85 €.
Predmetný majetok z dôvodu úplného opotrebenia, zrejmej zastaranosti už nemôže slúžiť
svojmu účelu alebo určeniu na plnenie úloh vlastníka a správcu v rámci predmetu svojej
činnosti alebo v súvislosti s ním, preto je pre vlastníka a správcu neupotrebiteľným
majetkom.
b) Spôsob likvidácie:
Fyzickou likvidáciou, vyhodenie do nádob na zber komunálneho odpadu a odovzdanie
zberovej spoločnosti ako triedený odpad.

Uz. č. 126/2020
zamieta
žiadosť Juraja Kulčára SHR, IČO: 31268293, 076 36 Veľký Kamenec, č.d. 150 o prenájom
poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území obce Streda nad Bodrogom, parcely reg. „E“
č. 1399, 1400, 1401.
Uz. č. 127/2020
schvaľuje
do rady školy pri Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, Školská 4,
076 31 Streda nad Bodrogom ďalšieho poslanca Belász Ladislava.

Uz. č. 128/2020
schvaľuje
obstarávanie štruktúrovanej kabeláže pre budovu Obecného úradu v Strede nad Bodrogom,
Hlavná 174/391, 076 31 Streda nad Bodrogom.

Uz. č. 129/2020
schvaľuje
zámer odpredať pozemok v k. ú. Obce Streda nad Bodrogom, parcela reg. „C“ č. 2004/14,
druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 1182 m2 z dôvodu hodného
osobitného zreteľa v súlade 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“.
Uz. č. 130/2020
schvaľuje
úhradu nedoplatkov prijímateľov sociálnej služby za obdobie apríl 2019 – marec 2020
v celkovej sume 1761,94 € v prospech Domova dôchodcov, Ružová 433/8, 076 31 Streda nad
Bodrogom.

