
Obecné zastupiteľstvo obce Streda nad Bodrogom 
 

U Z N E S E N I A 
 

z 20. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Strede nad Bodrogom,  
ktoré sa konalo dňa 08.09.2020 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

Uz. č. 169/2020 
 
schvaľuje 

zámer previesť nehnuteľnosť v súlade s §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech 

kupujúceho Juraj Družbacký a manželka Monika Družbacká, obaja bytom Hlavná 257/185, 

076 31 Streda nad Bodrogom na základe geometrického plánu Alexandra Varkondu , 

Kráľovský Chlmec, číslo : 35476451-059/2020 zo dňa 24.07.2020 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.  

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. 

 
 
Uz. č. 170/2020 
 
schvaľuje 
 
zmeny a úpravy rozpočtu Domova dôchodcov, Ružová 433/8, 076 31 Streda nad Bodrogom 
za 3.Q 2020.  
 
 
Uz. č. 171/2020 
 
berie na vedomie  

správu hlavnej kontrolórky č. 5/2020 z kontroly odmeňovania zamestnancov obce Streda 
nad Bodrogom. 
 
 
 
 
 
 
 



Uz. č. 172/2020 
 
schvaľuje  

predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na sprostredkovateľský orgán v rámci 

výzvy nasledovne: 

- kód výzvy OPKZP-PO4-SC441-2019-53 
- názov projektu: Vypracovanie účelového energetického auditu pre budovy s cieľom 

zhodnotenia využitia ich potenciálu pre zavedenie energetických služieb v obci 
- výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa 

stanovená z celkových oprávnených výdavkov 23 001,60 € predstavuje čiastku 
1 150,08 €. 

- financovanie prípadných neoprávnených výdavkov projektu 
 
 
Uz. č. 173/2020 
 
schvaľuje 

zámer prenajať časť pozemku registra C-KN parc. č. 1728/1, druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie, evidovaná na LV 1109 ako majetok obce o výmere 23 533 m2 a časť pozemku reg. 

„C“ parc. č. 1728/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, evidovaná na LV 1109 ako 

majetok obce o výmere 2 259 m2 za cenu 150 €/ha/rok, doba prenájmu 5 rokov od účinnosti 

zmluvy 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. 

 
Uz. č. 174/2020 
 
schvaľuje 

zámer prenajať časť pozemku registra E-KN parc. č. 631/1, druh pozemku orná pôda, 

evidovaná na LV 1109 ako majetok obce o  výmere 13 514 m2 za cenu 110 €/ha/rok 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. 

 
Uz. č. 175/2020 
 

a) berie na vedomie 

sťažnosť Ladislava Polláka a Ireny Pollákovej zo dňa 7.7.2020 

b) odporúča 
žiadateľovi popísaný problém riešiť dohodou, zmierom, prípadne využiť iné právne 
spôsoby, ktoré však sú mimo pôsobnosti obce 

c) ukladá 
starostovi vyzvať majiteľa susedného pozemku, aby stavebné úpravy vykonával po 
vzájomnej dohode so žiadateľom a v zmysle platných zákonov a noriem. 

 



 
Uz. č. 176/2020 
 
súhlasí 
 
so zachovaním pôvodného stavu dopravného značenia na ulici Bodrožskej v zmysle 
Miestopisu dopravného značenia na miestnych komunikáciách obce Streda nad Bodrogom 
zo dňa 28.07.1998 schválené Okresným dopravným inšpektorátom PZ v Trebišove. 
 

Uz. č. 177/2020 
 
zamieta 
 
žiadosť Telovýchovnej jednoty ŠM Streda nad Bodrogom doručenú zo dňa 8.9.2020 
evidovanú pod číslom 463/2020. 
 

 


