Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom

Zápisnica
z 23. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Strede nad Bodrogom,
konaného dňa 24.11.2020 v miestnosti č. 23 obecného úradu

K 1. bodu programu
Starosta privítal na 23. 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.
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:
Bc. Beáta Világiová
za overovateľov zápisnice :
Ing. Vladimír Róth, Richard Budjač
Za členov návrhovej komisie starosta určil: Ladislav Belász, Zlatica Tóthová

K 4. bodu programu
Informácia o stave účtov
Starosta informoval poslancov o stave účtov k 24.11.2020
Na účte OÚ vedenom v SLSP a.s. je ...... ................ 15 237,07 €
Na účte OÚ vedenom vo VÚB. a.s. VUB je ............. 69 094,42 €
Na účte vedenom v Poštovej banke je ..................
7 017,20 €
SPOLU je na všetkých účtoch ku dňu 24.11.2020 91 348,69 €
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Starosta konštatoval, že obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informácie o stave účtov
obce ku dňu 24.11.2020.
K 5. bodu programu
Kontrola plnenia uznesení
Starosta informoval poslancov o plnení uznesení č. 183/2020 až 185/2020 z predchádzajúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 13.10.2020. Konštatoval, že uznesenia
z predchádzajúceho zasadnutia boli splnené, alebo sa priebežne plnia.

Obecné zastupiteľstvo informáciu o plnení uznesení č. 183/2020 až 185/2020 vzalo na
vedomie.
K 6. bodu programu
Prerokovanie žiadosti Mesta Košice o poskytnutie finančných prostriedkov na rok 2021



Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou. Konštatoval, že sa jedná o 1 žiačku.
Keďže poslanci voči žiadosti nemali žiadne námietky, navrhli vyhovieť v plnom rozsahu.

Nakoľko neboli žiadne ďalšie pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia.
Návrh na uznesenie č. 186/2020
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a
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.
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
Prerokovanie žiadosti RESTART o.z. o poskytnutie dotácie na rok 2021



Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou. Konštatoval, že združenie žiada 2400,- €. Ďalej
informoval poslancov, že dotáciu na rok 2020 pravdepodobne nevyčerpajú v plnej výške
z dôvodu platných opatrení kvôli COVID 19.
Keďže poslanci nemali žiadne námietky, navrhli žiadosti vyhovieť.

Nakoľko k bodu neboli ďalšie pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia.
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Návrh na uznesenie č. 187/2020
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a
schvaľuje
dotáciu na rok 2021 pre Restart o.z. , Spodná 462/19, 076 31 Streda nad Bodrogom v sume 2400,- €.
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 žiadosti TJ ŠM o poskytnutie dotácie na rok 2021

















Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou. Združenie vo svojej žiadosti žiada 15 000,-€
p. Belász sa opýtal, či už odovzdali nejaké vyúčtovanie?
Hlavná kontrolórka odpovedala, že predseda odovzdal vyúčtovanie dvakrát za sumu 3000,-€,
tak ako to bolo uvedené aj v zmluve
p. Róth sa opýtal, že akú ligu hrá mužstvo?
Starosta odpovedal, že predseda prihlásil mužstvo do 5.ligy
p. Budjač navrhol schváliť nižšiu sumu, a počas roka môžu dostať ďalšiu dotáciu.
Zastupiteľstvo zmení VZN, aby mohlo poskytnúť mimoriadnu dotáciu
p. Belász povedal, že obec Borša schválila futbalistom 8000,-€. Tam mužstvo osloví aj
sponzorov
p. Balla odpovedal, že v Borši vedenie mužstva funguje trošku inak. V Strede n.B. rozhoduje
bohužiaľ len jedna osoba. Vo vedení sú aj poslanci, takže zastupiteľstvo nemôže tvrdiť, že
nevie o tom, čo sa v mužstve deje
p. Tóthová navrhla odvolať predsedu
p. Balla povedal, že za údržbu ihriska nemôže žiadať žiadne finančné prostriedky, nakoľko
v tomto roku bolo vybudované zavlažovacie zariadenie. Vápno a prací prostriedok môže
zabezpečiť obec
Starosta povedal, že bohužiaľ nikto nevie, dokedy bude trvať situácia ohľadom COVID-u.
Navrhol poslancom, aby sa sústredili skôr na dorastenecké mužstvo. Nemajú trénera.
Navrhol schváliť dotáciu s podmienkou, že 2/3 finančných prostriedkov použijú na
mládežnícke a dorastenecké mužstvo
p. Tokár navrhol, aby obec prevzala vedenie združenia a aby založila obecné futbalové
združenie
Starosta odpovedal, že zastupiteľstvo nemusí hneď teraz rozhodnúť, ale na ďalšom zasadnutí
už áno. Konštatoval, že mládežnícke a dorastenecké mužstvo dosiahlo dobré výsledky
p. Tokár navrhol žiadosť odročiť
Poslanci s návrhom súhlasili

K 9. bodu programu
Prerokovanie žiadosti Gréckokatolíckej eparchie KE o finančnú dotácie na rok 2021



Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou
Keďže poslanci nemali žiadne námietky, navrhli žiadosti vyhovieť v plnom rozsahu
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Nakoľko neboli žiadne návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia.
Návrh na uznesenie č. 188/2020
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a
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.

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
Prerokovanie žiadosti DD o schválenie zvýšenia úhrady





Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou DD
p. Balla informoval poslancov, že Domov dôchodcov má problémy s odvozom fekálií. Navrhol
v budúcnosti vybudovať čističku
Starosta navrhol 5. bod žiadosti vynechať. Domov dôchodcov klientom nemôže účtovať
cestovné, nakoľko nespĺňa podmienky podľa zákona. Vozidlo nemá vhodné vybavenie
a nemajú profesionálneho vodiča.
Poslanci s návrhom súhlasili

Nakoľko neboli žiadne návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia.
Návrh na uznesenie č. 189/2020
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a

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.
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
Správa hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách












Starosta udelil slovo hlavnej kontrolórke
Hlavná kontrolórka informovala poslancov o vykonaných kontrolách. Správa č. 7 a 8 sa
zaoberala kontrolou pokladne za 2.Q a 3.Q 2020. Kontrolórka konštatovala, že vo vedení
pokladne nenašla žiadne nedostatky.
P. Budjač sa opýtal, čo znamená položka „príspevok na dieťa“ ?
Kontrolórka vysvetlila, že je to prípad, ak ÚPSVaR TV rozhodnutím určí obec za osobitného
príjemcu. Ak dieťa vymešká zo školy, prídavok na dieťa dostane obec. Obec samozrejme
poskytne rodičovi peniaze, ale len v prípade, ak preukáže, že peniaze použila na nákup
potravín.
p. Budjač sa opýtal, čo znamená „odmena za vykonanie archivácie“?
Starosta vysvetlil, že bolo vykonané vyraďovacie konanie v archíve obecného úradu.
Zamestnanec Štátneho archívu vykonal kontrolu a triedenie archívnych dokumentov.
Správa č. 9 bola o vykonaní kontroly zhodnotenia hospodárenia podnikateľskej činnosti obce.
Konštatovala, že veľkonočná súťaž v prvom štvrťroku zvýšila návštevnosť kolkárne, preto
navrhuje v budúcnosti zorganizovať podobné aktivity. Ďalej konštatovala, že tohtoročné
hospodárenie vo veľkej miere bolo podmienené obmedzeniami vyplývajúce z ochorenia
COVID-19. Kontrolórka v správe odporúčala podnikateľskú činnosť obmedziť iba na
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia a prevádzkovanie športových zariadení
a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu prevziať do správy obce, aby sa znížili
výdavky prevádzky.
Poslanci s návrhom súhlasili

Nakoľko neboli žiadne ďalšie pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia.
Návrh na uznesenie č. 190/2020
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a
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
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 12. bodu programu
Prerokovanie návrhu VZN „Miestne dane a miestne poplatky za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Streda nad Bodrogom“



Starosta informoval poslancov, že návrh VZN bude vyvesený a zastupiteľstvo teraz má
možnosť na zmenu VZN
Poslanci nenavrhli žiadne zvýšenie a súhlasili so zverejnením VZN podľa priloženej prílohy
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K 13. bodu programu
Prerokovanie návrhu Rozpočtu obce Streda nad Bodrogom na rok 2021



Starosta informoval poslancov, že návrh bude vyvesený a zastupiteľstvo teraz má možnosť
zapracovať svoje návrhy a investičné zámery
Poslanci nenavrhli žiadne zmeny a súhlasili so zverejnením Rozpočtu obce podľa priloženej
prílohy

K 14. bodu programu
Prerokovanie a schvaľovanie prenájmu miestností v ZŠ pre ZUŠ Kráľovský Chlmec
a Autoškolu Illés









Starosta informoval poslancov, že riaditeľom základných škôl zaslal mailom list, v ktorej ich
žiadal o spoločnú dohodu, a aby vyznačili triedy pre ZUŠ. Ďalej konštatoval, že riaditeľka ZŠ
s vyučovacím jazykom maďarským uvoľnila triedu pre autoškolu v budove základnej školy.
Starosta navrhol poslancom, aby peniaze, ktoré obec dostane za prenájom priestorov
v budove ZŠ, boli preposlané základným školám.
p. Budjač navrhol peniaze zainvestovať do telocvične
p. Gornyitzki navrhol zainvestovať len časť peňazí
p. Tokár navrhol celkovú sumu
p. Balla navrhol, aby základné školy tržby z prenájmu investovali do údržby budovy
P. Belász taktiež navrhol celkovú sumu, nakoľko telocvičňu využívajú miestny športovci a
občianske združenia
Starosta informoval poslancov o skutočnosti, že mzdy učiteľov sú financované z rozpočtu
štátu, ale mzda družinárky je financovaná z rozpočtu obce. Škola družinárkám nemôže dať ani
odmeny.

Nakoľko neboli žiadne ďalšie pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia.
Návrh na uznesenie č. 191/2020
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a
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.
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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Návrh na uznesenie č. 192/2020
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a
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.

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 15. bodu programu
Rôzne
A) Úprava rozpočtu originálnych kompetencií pri ZŠ



Starosta informoval poslancov, že v školskej jedálni ostali zvyšné peniaze. Tieto navrhuje
presunúť pre školský klub. Ďalšou zmenou sú poskytnuté finančné prostriedky, ktoré dostala
ZŠ s VJM od obce na vyplatenie jubilejných odmien zamestnancom školského klubu.
Poslanci s návrhom súhlasili

Nakoľko neboli žiadne ďalšie pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia.
Návrh na uznesenie č. 193/2020
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a
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.

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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B) Žiadosť Gréckokatolíckej eparchie o zmenu termínu vyúčtovania dotácie



Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou. Konštatoval, že eparchia žiada zmenu termínu
vyúčtovania do 31.12. . Starosta navrhol termín 15.12. aj z dôvodu účtovníctva.
Poslanci s návrhom súhlasili

Nakoľko neboli žiadne ďalšie pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia.
Návrh na uznesenie č. 194/2020
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a
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.
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.

C) Návrh nájomnej zmluvy Juraja Kulčára






Starosta oboznámil poslancov s návrhom. Konštatoval, že v prípade, ak obec nereaguje na
návrh, po uplynutí 2 mesiacoch zmluva sa stane právoplatnou. Právnik obce navrhuje zmluvu
zamietnuť a vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž
p. Belász povedal, že v súťažných podmienkach alebo v zmluve treba konkretizovať, že na
pozemku nemôže vyrúbať žiadne stromy
p. Budjač povedal, že p. Kulčár pastvu vykonáva v rámci projektu, cieľom ktorého je aj
zabránenie rastu inváznych drevín
Starosta povedal, že pred vyhlásením súťaže obec môže vyčistiť pozemok, vyrúbať stromy
a drevo predať občanom za symbolickú cenu
p. Tokár s návrhom súhlasil

Nakoľko neboli žiadne ďalšie pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia.
Návrh na uznesenie č. 195/2020
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a

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.
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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.
D) Prejednanie žiadosti Jána Čebreňáka o prenájom pozemku






Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou. Konštatoval, že žiadosť už raz bola prerokovaná,
avšak nebolo schválené žiadne rozhodnutie
p. Belász povedal, že poslanci vtedy navrhli rozdelenie parcely
Starosta konštatoval, že ak obec rozdelí parcelu na menšie časti, číslo parcely sa bude meniť.
Vtedy p. Čebreňák ajtak bude musieť podať ďalšiu žiadosť. Opýtal sa, že ak rozdelíme parcely
na menšie časti, čo s tým dosiahneme? Navrhol preto taktiež vyhlásiť obchodnú verejnú
súťaž, ale len na časť pozemku
Poslanci s návrhom súhlasili

Nakoľko neboli žiadne ďalšie pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia.
Návrh na uznesenie č. 196/2020
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a

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.
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.
E) Prejednanie žiadosti Anety Cziferiovej na prenájom príp. odkúpenie pozemku




Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou. Informoval poslancov, že sa jedná o pozemok pri
bytovke na ul. SNP. Keďže pozemok je pri základnej škole a na parcele sú zakreslené
inžinierske siete, nenavrhuje predať. V budúcnosti by tam mohlo by aj parkovisko pre osobné
vozidlá, aby autá neparkovali pri vozovke.
Poslanci s návrhom súhlasili

Nakoľko neboli žiadne ďalšie pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia.
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Návrh na uznesenie č. 194/2020
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a
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.
Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 7 poslancov obecného zastupiteľstva
Za hlasovalo 7 poslancov
Proti
0
Zdržalo sa
0 poslancov

Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia.
K bodu 17 programu
Diskusia
V diskusii neboli žiadne príspevky

K bodu 18 programu
Záver
Pretože program zasadnutia bol vyčerpaný, poďakoval p. starosta poslancom za aktívny prístup
a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.
V Strede nad Bodrogom, dňa 24.11.2020

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

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

Overovatelia zápisnice:

.......................................
Ing. Vladimír Róth

.......................................
Richard Budjač
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