Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom

Zápisnica
z 24. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Strede nad Bodrogom,
konaného dňa 15.12.2020 v rámci videokonferencie

K 1. bodu programu
Starosta privítal na 24. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva poslancov obecného
zastupiteľstva a ostatných prítomných.
Prítomní :
Hlavný kontrolór:
Hostia:

poslanci v počte 7 podľa prezenčnej listiny
Nóra Michová
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. Navrhol do programu zaradiť bod
„Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu“. Navrhol zaradiť ako bod č. 7, ostatné
body sa automaticky posúvajú o 1 bod nižšie
Pretože k zmene 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 pozmenený program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol
jednoznačne schválený.
K 3. bodu programu
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa:
Bc. Beáta Világiová
za overovateľov zápisnice :
Mgr. Peter Gornyitzki, Zlatica Tóthová
Za členov návrhovej komisie starosta určil: Ing. Vladimír Róth, Viktor Tokár

K 4. bodu programu
Informácia o stave účtov
Starosta informoval poslancov o stave účtov k 15.12.2020
Na účte OÚ vedenom v SLSP a.s. je ...... ................ 14 808,63 €
Na účte OÚ vedenom vo VÚB. a.s. VUB je ............. 12 351,57 €
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Na účte vedenom v Poštovej banke je ..................
SPOLU je na všetkých účtoch ku dňu 15.12.2020

19 502,57 €
46 662,77 €

Starosta konštatoval, že obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informácie o stave účtov
obce ku dňu 15.12.2020.
K 5. bodu programu
Kontrola plnenia uznesení
Starosta informoval poslancov o plnení uznesení č. 186/2020 až 197/2020 z predchádzajúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 24.11.2020. Konštatoval, že uznesenia
z predchádzajúceho zasadnutia boli splnené, alebo sa priebežne plnia.

Obecné zastupiteľstvo informáciu o plnení uznesení č. 186/2020 až 197/2020 vzalo na
vedomie.
K 6. bodu programu
Prerokovanie a schvaľovanie VZN „ Miestne dane a poplatky za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Streda nad Bodrogom


Starosta konštatoval, že návrh VZN bol vyvesený 30.11.2020. Zákonná lehota bola dodržaná
a obec k návrhu nedostala žiadne pripomienky.

Nakoľko neboli žiadne pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia.
Návrh na uznesenie č. 198/2020
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a
schvaľuje
VZN č. 3/2020 „Miestne dane a poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
obce Streda nad Bodrogom“ tak ako bol predložený.
Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 7 poslancov obecného zastupiteľstva
Za hlasovalo 7 poslancov
Proti
0
Zdržalo sa
0

Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia.

K 7. bodu programu
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Streda nad Bodrogom na rok 2021



Starosta udelil slovo hlavnej kontrolórke
Hlavná kontrolórka konštatovala, že návrh rozpočtu je spracovaný podľa zákona č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení niektorých predpisov. Návrh rozpočtu vychádza z prognózy MF SR Rozpočet
verejnej správy na roky 2021 až2023 za mestá a obce. Príjmová časť je zostavená s náležitou
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opatrnosťou, zohľadňuje situáciu a predpokladaný vývoj v SR a celej EÚ. Výdavková časť je
zostavená tak, aby zabezpečila financovanie výkonu samosprávnych pôsobnosti obce, úhradu
záväzkov, financovanie nákladov preneseného výkonu štátnej správy, financovanie výdavkov
spojených so správou, údržbou majetku. Na základe uvedených skutočností hlavná
kontrolórka odporúčala obecnému zastupiteľstvu v Strede nad Bodrogom uvedený návrh
rozpočtu na rok 2021 schváliť a návrh programového rozpočtu na roky 2022 -2023 zobrať na
vedomie.
Nakoľko k bodu neboli žiadne pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia.
Návrh na uznesenie č. 199/2020
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a
berie na vedomie
stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtu na rok 2021 a roky 2022-2023.
Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 7 poslancov obecného zastupiteľstva
Za hlasovalo 7 poslancov
Proti
0
Zdržalo sa
0

Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia.

K 8. bodu programu
Prerokovanie a schvaľovanie Rozpočtu obce Streda nad Bodrogom na rok 2021“


Starosta konštatoval, že návrh VZN bol vyvesený dňa 30.11.2020. Zákonná lehota bola
dodržaná a obec k návrhu nedostala žiadne pripomienky.

Nakoľko neboli žiadne návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia.
Návrh na uznesenie č. 200/2020
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a
schvaľuje
Rozpočet obce Streda nad Bodrogom na rok 2021 a roky 2022-2023 tak ako bol predložený.
Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 7 poslancov obecného zastupiteľstva
Za hlasovalo 7 poslancov
Proti
0
Zdržalo sa
0

Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia.
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K 9. bodu programu
Prerokovanie a schvaľovanie Dodatku č. 3 k VZN „Poskytovanie sociálnych služieb a spôsob
určenia úhrady a spôsob platenia úhrady za sociálne služby v zariadeniach soc. služieb
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce“


Starosta konštatoval, že návrh dodatku bol vyvesený dňa 30.11.2020. Zákonná lehota bola
dodržaná a obec k návrhu nedostala žiadne pripomienky.

Nakoľko neboli žiadne návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia.
Návrh na uznesenie č. 201/2020
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a
schvaľuje
Dodatok č. 3 k VZN „Poskytovanie sociálnych služieb a spôsob určenia úhrady a spôsob platenia
úhrady za sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti obce“ tak
ako bol predložený.
Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 7 poslancov obecného zastupiteľstva
Za hlasovalo 7 poslancov
Proti
0
Zdržalo sa
0

Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia.
K 10. bodu programu
Schválenie plánu kontrolnej činnosti HK obce na I. polrok 2021



Starosta udelil slovo hlavnej kontrolórke
Hlavná kontrolórka oboznámila poslancov s plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2021.
Konštatovala, že návrh bol vyvesený na úradnej tabuli obce od 30.11.2020. Informovala
poslancov, že na základe podnetu a poznatkov jej môžu dať konkrétne úlohy počas celého
roka

Nakoľko neboli žiadne návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia.
Návrh na uznesenie č. 202/2020
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2021.
Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 7 poslancov obecného zastupiteľstva
Za hlasovalo 7 poslancov
Proti
0
Zdržalo sa
0

Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia.
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K 11. bodu programu
Rôzne



p. Belász sa informoval ohľadom futbalu. Opýtal sa starostu, či rozprával s p. Cábóczkym?
Starosta odpovedal, že áno, problém sa dá vyriešiť. Avšak tento rok už neodporúča sa
s témou zaoberať. Navrhol na budúci rok zvolať schôdzu, kde budú prítomní všetky
združenia. Futbalisti, OSTK aj volejbalisti.

K 12. bodu programu
Diskusia
V diskusii neboli žiadne príspevky

K 13. 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 15.12.2020

.......................................
Bc. Beáta Világiová
zapisovateľka

.......................................
Zoltán Mento
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

.......................................
Mgr. Peter Gornyitzki

.......................................
Zlatica Tóthová
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