
Obecné zastupiteľstvo obce Streda nad Bodrogom 
 

U Z N E S E N I A 
 

z 19. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Strede nad Bodrogom,  
ktoré sa konalo dňa 21.07.2020 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

Uz. č. 161/2020 
 
schvaľuje 

Požiarny poriadok obce Streda nad Bodrogom tak ako bol predložený. 
 
 
Uz. č. 162/2020 
 
berie na vedomie  

stanovisko hlavnej kontrolórky obce k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov 
financovania a schvaľuje prijatie kontokorentného úveru na preklenutie časového nesúladu 
medzi príjmami a výdavkami Obce Streda nad Bodrogom vo výške 50 000,- EUR v súlade 
s ustanovením § 36 ods. 2 Zákona 67/2020 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
 
 
Uz. č. 163/2020 
 
schvaľuje 

prijatie kontokorentného úveru na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami 
a výdavkami obce Streda nad Bodrogom vo výške 50 000,- EUR v súlade s ustanovením § 36 
ods. 2 Zákona 67/2020 Z. z. v znení neskorších predpisov.  
 
Splatnosť úveru: 1 rok (od 11.8.2020 do 10.8.2021) 
 
Zabezpečenie:: bez zabezpečenia 
 
 
Uz. č. 164/2020 
 
berie na vedomie  

stanovisko hlavnej kontrolórky obce k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov 
financovania a schvaľuje prijatie investičného úveru pre Obec Streda nad Bodrogom vo výške 
50 000,- EUR na financovanie nákladov na investičné projekty schválené obecným 
zastupiteľstvom na roky 2020-2021 s podmienkami: 
 
Splatnosť úveru: 28 mesiacov (do 31.10.2022) 
 
Zabezpečenie:: bez zabezpečenia 
 
 
 



Uz. č. 165/2020 
 
schvaľuje 

prijatie investičného úveru pre Obec Streda nad Bodrogom vo výške 50 000,- EUR na 
financovanie nákladov na investičné projekty schválené obecným zastupiteľstvom na roky 
2020-2021 s podmienkami: 
 
Splatnosť úveru: 28 mesiacov (do 31.10.2022) 
 
Zabezpečenie:: bez zabezpečenia 
 
 
Uz. č. 166/2020 
 
schvaľuje 

rozpočtové opatrenie č. 4/2020 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 
tak ako bolo predložené. 
 
 
Uz. č. 167/2020 
 
rozhodlo,  

že v neúspešných obchodných verejných súťažiach o prenájom pozemkov, ktoré boli 
vyhlásené dňa 29.6.2020 s poradovými číslami 1,2,3,4 určuje sumu nájmu v každom prípade 
minimálnu sumu 110€/ha/rok. Ostatné podmienky sú platné naďalej. 
 
 
Uz. č. 168/2020 
 
schvaľuje  

zverejnenie zámeru na predaj pozemku v súlade s §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov Jurajovi Družbackému a manželke Monike 

Družbackej, bytom Hlavná 257/185, 076 31 Streda nad Bodrogom na základe geometrického 

plánu Alexandra Varkondu , Kráľovský Chlmec, číslo : 35476451-060/2020 zo dňa 20.07.2020 

novovytvorenú parc. č. 1282/1 zastavaná plocha vo výmere 33 m2 v celosti a novovytvorenú 

parc. č. 1283/1 zastavaná plocha vo výmere 148 m2 v celosti za kúpnu cenu 646,17 € . Všetky 

náklady súvisiace s prevodom hradia nadobúdatelia. Jedná sa o prípad hodného osobitného 

zreteľa. 

Odôvodnenie hodného osobitného zreteľa: 

Predmetné nehnuteľnosti sa nachádzajú pred rodinným domom nadobúdateľov a cez ktoré 

vchádzajú na svoje nehnuteľnosti pešo ako aj motorovými vozidlami. Cez iné nehnuteľnosti 

nie je možný prístup k svojim nehnuteľnostiam zo strany nadobúdateľov. Ďalší vlastník 

susednej nehnuteľnosti o tieto nemá záujem. Vzhľadom na polohu týchto nehnuteľností je 

vylúčené ich užívanie pre potreby obce. 


