
Obecné zastupiteľstvo obce Streda nad Bodrogom 
 

U Z N E S E N I A 
 

z 23. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Strede nad Bodrogom,  
ktoré sa konalo dňa 24.11.2020 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

Uz. č. 186/2020 
 
schvaľuje 

dotáciu na rok 2021  pre Mesto Košice ako zriaďovateľovi centra voľného času, Orgovánová 

5, 040 11 Košice v sume rovnajúcej sa súčinu počtu žiakov, poslucháčov a detí vo veku od 5 

do 15 rokov veku a príslušného koeficientu pre príslušný kalendárny rok. 

 
Uz. č. 187/2020 
 
schvaľuje  

dotáciu na rok 2021 pre Restart o.z. , Spodná 462/19,  076 31  Streda nad Bodrogom v sume 
2400,- €. 
 
 
Uz. č. 188/2020 
 
schvaľuje 

dotáciu na rok 2021  pre Gréckokatolícku eparchiu Košice ako zriaďovateľa Exarchátneho 

centra voľného času sv. Lukáša, Hlavná 135, 076 31 Streda nad Bodrogom v zmysle platných 

zákonných noriem pre príslušný kalendárny rok v plnom rozsahu. 

 
Uz. č. 189/2020 
 

a) schvaľuje 

žiadosť Domova dôchodcov, Ružová 433/8, 076 31 Streda nad Bodrogom o zvýšenie 

nákladov v Domove dôchodcov v zmysle prílohy č. 1 žiadosti okrem bodu č. 5 

b) ukladá 

starostovi zapracovať uvedené zmeny do VZN obce. 
 
 
Uz. č. 190/2020 
 
berie na vedomie  

a) správu hlavnej kontrolórky č. 7/2020 z kontroly pokladne za 2.Q 2020  
b) správu hlavnej kontrolórky č. 8/2020 z kontroly pokladne za 3.Q 2020  
c) správu hlavnej kontrolórky č. 9/2020 o výsledku kontroly zhodnotenia hospodárenia 

podnikateľskej činnosti Obce Streda nad Bodrogom k 30.09.2020 
 



Uz. č. 191/2020 
 
súhlasí 

v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce Streda nad Bodrogom zo dňa 25.06.2012 

podľa čl.10 ods.8 s prenájmom miestností č.202 a č.205 v budove č.s.820 družina mládeže 

a školská jedáleň na par.č.983/2 v k. ú. Streda nad Bodrogom zapísané na LV č.1109 zverené 

do správy Základnej školy Streda nad Bodrogom na dobu neurčitú pre Základnú umeleckú 

školu, IČO: 35544651, so sídlom Námestie hrdinov č.10/338 Kráľovský Chlmec, 

s trojmesačnou výpovednou lehotou, s mesačným nájomným vo výške 200,-€ pre účely 

umeleckého vzdelávania žiakov zo Stredy nad Bodrogom a jeho okolia.    

 
Uz. č. 192/2020 
 
súhlasí 

v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce Streda nad Bodrogom zo dňa 25.06.2012 

podľa čl.10 ods.8 s prenájmom miestností v budove č. 2 na par.č.978 v k. ú. Streda nad 

Bodrogom zapísané na LV č.1109 zverené do správy Základnej školy s vyučovacím jazykom 

maďarským na dobu neurčitú pre Autoškolu - Karol Illés, IČO: 33152811 so sídlom Malý 

Horeš č. 261, 076 52 Malý Horeš, s trojmesačnou výpovednou lehotou, s mesačným 

nájomným vo výške 20,- € pre účely výučby teórie v autoškole. 

 
Uz. č. 193/2020 
 
schvaľuje 

úpravu rozpočtu originálnych kompetencií pri ZŠ, Školská 2, 076 31 Streda nad Bodrogom 

a ZŠ s VJM – Alapiskola, Školská 4, 076 31 Streda nad Bodrogom tak ako bol predložený.  

 
 
Uz. č. 194/2020 
 
schvaľuje 

zmenu termínu vyúčtovania dotácie pre Gréckokatolícku eparchiu Košice, Dominikánske 
námestie 2/A, P.O.BOX-G – 13, 043 43 Košice za rok 2020 do 15.12.2020. 
 
 
Uz. č. 195/2020 
 

a) zamieta 
návrh nájomnej zmluvy Juraja Kulčára – Agroprodukt, Veľký Kamenec č. 150, 076 36 
Veľký Kamenec, IČO: 31268293 v celom rozsahu 
 

b) odporúča 
starostovi vypracovať podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom 
nehnuteľností parc. reg. E-KN č. 1399, 1400 a 1401 v k.ú. Streda nad Bodrogom. 

 
 
 



Uz. č. 196/2020 
 

a) zamieta 
žiadosť Ján a Čebreňáka, Vápenka 13/6, 076 31 Streda nad Bodrogom o prenájom 
pozemku parc. reg. C-KN č. 203/1 v k.ú. Streda nad Bodrogom 
 

b) odporúča 
starostovi vypracovať podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom časti 
nehnuteľnosti parc. reg. C-KN č. 203/1 a parc. reg. E-KN č. 624/19 v k.ú. Streda nad 
Bodrogom. 

 
 
Uz. č. 197/2020 
 
zamieta 
 
žiadosť Mgr. Anety Cziferiovej , č. 117, 076 36 Veľký Kamenec o odkúpenie príp. prenájom 
pozemku parc. reg. C-KN č. 985/10 v k.ú. Streda nad Bodrogom. 
 
 
 


