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Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom 

 

Z á p i s n i c a  
z 22. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Strede nad Bodrogom, 

konaného dňa 13.10.2020 v miestnosti č. 23 obecného úradu 
 
 

K 1. bodu programu 
 
Starosta privítal na 22. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva poslancov obecného 
zastupiteľstva a ostatných prítomných. 
 
Prítomní :   poslanci v počte  7  podľa prezenčnej listiny                      
Hlavný kontrolór: Nóra Michová     
Hostia:   podľa prezenčnej listiny                
 

Starosta konštatoval, že z 9 poslancov obecného zastupiteľstva je prítomných 7 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 programu neboli žiadne 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 program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol jednoznačne 
schválený. 
 
 

K 3. bodu programu 
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 
Za zapisovateľa:                          Ing. Katarína Nagyová 
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 13.10.2020 
Na účte OÚ vedenom v SLSP a.s. je ...... ................     12 754,55 € 
Na účte OÚ vedenom vo VÚB. a.s. VUB je .............               0,00 €  
Na účte vedenom v Poštovej banke je ..................      13 490,00 €  
SPOLU je na všetkých účtoch ku dňu 13.10.2020       26 244,55 € 
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Starosta konštatoval,  že obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informácie o stave účtov 
obce ku dňu 13.10.2020. 
 
 

K 5. bodu programu 
Kontrola plnenia uznesení 
 
Starosta informoval poslancov o plnení uznesení č. 178/2020 až 182/2020 z predchádzajúceho 
zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré boli prijaté na  21. riadnom zasadnutí  obecného 
zastupiteľstva. Konštatoval, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia boli splnené, alebo sa 
priebežne plnia.  

 Odkúpenie pozemku Valkovský  

 Schválenie stavebných prác na budove MKS 

 Fungovanie ZUŠ v budove ZŠ 

 Predaj kosačky 

Obecné zastupiteľstvo informáciu o plnení uznesení č. 178/2020  až 182/2020  vzalo na 
vedomie. 
 
 

K 6. bodu programu  
Prerokovanie a schvaľovanie zmien a úprav rozpočtu obce za II. štvrťrok 2020  
 
Starosta obce informoval poslancov, že dňa 13.10.2020 zasadla finančná komisia ohľadom úpravy 

rozpočtu za III štvrťrok. 

Pán poslanec Balla informoval ostatných poslancov o zasadnutí finančnej komisie. 

- Na zasadnutie sa dostavil pán poslanec Ladislav Belász, ktorý sa ospravedlnil za meškanie.  

 
Nakoľko neboli žiadne návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č. 183/2020 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a  

schvaľuje 

zmeny a úpravy rozpočtu Obce Streda nad Bodrogom, Hlavná 174/391, 076 31 Streda nad Bodrogom 

za III. štvrťrok 2020 tak ako boli predložené. 

 
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 7. bodu programu 
Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o poskytnutie návratných finančných výpomocí 
obciam a VÚC na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 
 
Pán starosta poprosil hlavnú kontrolórku o stanovisko 

Stanovisko kontrolóra 

o Hlavná kontrolórka  informovala poslancov o finančnej výpomoci obciam  a VÚC.  Výška 
návratnej finančnej výpomoci pre našu obec je v sume  42 873 € .  

o Ďalej informovala o podmienkach finančnej výpomoci .  
o Záverečné stanovisko hlavnej kontrolórky bolo, že sú dodržané podmienky pre finančnú 

výpomoc 

 
Nakoľko k bodu neboli žiadne pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č. 184/2020 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

berie na vedomie 

stanovisko hlavnej kontrolórky k žiadosti o poskytnutie návratných finančných výpomocí obciam 
a VÚC v celkovej sume 42 873 €  na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 
v dôsledku pandémie ochorenia COVID- 19 od Ministerstva financií SR . 

 
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. 
 
Nakoľko k bodu neboli žiadne pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č. 185/2020 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

a) schvaľuje 

prijatie návratnej finančnej výpomoci v celkovej sume 42 873 €  na kompenzáciu výpadku dane 
z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID- 19 od Ministerstva 
financií SR  

b) poveruje  

starostu obce podpísaním zmluvy o návratnej finančnej výpomoci. 

 
Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 8 poslancov obecného zastupiteľstva 
Za hlasovalo  8 poslancov 
Proti   0   
Zdržalo sa  0 
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Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 
 
 
K 8. bodu programu 
Rôzne 
 
Uznesenie kul. domu, zasahuje do projektu  

o Pán starosta informoval poslancov ohľadom osvetlenia v kultúrnom dome. Ďalej oznámil 
im, že dňa 14.10.2020 o 16:oo hod. bude kontrolný deň ohľadom rekonštrukcie MKS. 

o Pán poslanec  Gornyitzky mal otázku ohľadom farby na fasáde kultúrneho domu. 
o Pán starosta informoval poslancov ohľadom elektrického vedenia v MKS. 
o Pán Balla navrhol zvýšenie dane z nehnuteľností na rok  2021, ako dôvod uviedol  možný 

príjem z tejto dane. 
o Poslanci p.Belász , p.Budjač, p. Gornyitzki tiež navrhli zaviesť v obci daň za   ubytovanie  

a daň za terasu. 
o Pán starosta poslancom navrhol aby porozmýšľali o tom čo zapísať do VZN obce ohľadom 

daní z nehnuteľnosti. 
o Pán starosta ďalej informoval poslancov o verejnej súťaži  Zavlažovací systém (futbalové 

ihrisko) , následne poprosil pána poslanca Ballu aby otvoril obálky. Pán poslanec Balla 
skontroloval  podané  dokumenty. Z podaných dokumentov poslanci skonštatovali , že 
firma DGD Trade, s.r.o . Michaľany vyhral súťaž. Kópia zápisnice z otváraní ponúk tvorí 
prílohu tejto zápisnice. 

 
K 9. bodu programu 
Diskusia 
 
V diskusii neboli žiadne príspevky 
 
 
K 10. bodu programu 
Záver 

 
Pretože program zasadnutia bol vyčerpaný, poďakoval p. starosta poslancom za aktívny prístup 
a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.  
 
V Strede nad Bodrogom, dňa 13.10.2020 
 
 
       .......................................                 ....................................... 
           Ing. Katarína Nagyová      Zoltán Mento 

zapisovateľka       starosta obce 
 
 
Overovatelia zápisnice:  
 
 
       .......................................               ....................................... 

Dionýz Balla             Ing. Vladimír Róth   


