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Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom 

 

Z á p i s n i c a 

z 26. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Strede nad Bodrogom, konaného  

dňa 23.2.2021 

 

 

 

K 1. Bodu programu 

 Privítanie poslancov a ostatných prítomných 

 

Starosta privítal na 26 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 obce konštatoval , že z 9 poslancov obecného zastupiteľstva je prítomných 7. 

poslancov,  a preto je obecné zastupiteľstvo spôsobilé rokovať a uznášania schopné. 

 

 

K 2. Bodu programu  
Schválenie programu zasadnutia  
 

 Starosta obce 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 obce konštatoval, že program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol jednoznačne 

schválený. 

 

 

K 3. Bodu programu 

 Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice 

 

Za zapisovateľa zápisnice:    Ing. Katarína Nagyová 

Za overovateľov zápisnice : Vladimír Róth, Alexander Kačik  
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Za členov návrhovej komisie starosta určil: Richard Budjač, Ladislav Belász 

 

 

K 4.bodu programu 

Informácia o stave účtov 

 

Starosta obce informoval  poslancov o stave účtov k 23.2.2021 

Na účte OÚ vedenom v SLSP a.s. je :                          24 185,26  € 
Na účte OÚ vedenom vo VUB a.s. je:                          84 030,51 € 
Na účte vedenom v Poštovej banke je:                      11 072,10 € 
 Spolu je na všetkých účtoch ku dňu 23.2.2021:    119 287 ,87 € 
 
Starosta konštatoval, že obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informácie o stave účtov 

obce ku dňu 23.2.2021. 

 

 

K 5. bodu programu 

Kontrola plnení uznesení 

 

Starosta obce informoval poslancov o plnení  uznesenia č. 203-214/2021, ktoré boli prijaté 

na  25. riadnom zasadnutí  obecného zastupiteľstva.  

Starosta konštatoval, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia boli čiastočne splnené, 

resp. sa priebežne plnia. 

 

Starosta obce konštatoval, že obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o stave 

plnenia uznesení zo dňa 26.1.2021. 

 

K 6. bodu programu   

Prerokovanie správy hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti 

 

Hlavná kontrolórka predkladala obecnému  zastupiteľstvu  ročnú správu: 

-správu z kontroly vyúčtovania dotácií poskytnutých na rok 2019, 

-správu o kontrole pokladne za 4.Q/2019,  

-správu o výsledku kontroly plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Strede nad 

Bodrogom, 

-správu o kontrole odmeňovania zamestnancov Obce Streda nad Bodrogom, 

           -správu z kontroly pokladne za 2.Q /2020 Obce Streda nad Bodrogom, 

     -správu z kontroly pokladne za 3.Q/2020 Obce Streda nad Bodrogom, 

     - správu z kontroly kolkárne – podnikateľskej činnosti 

Hlavná kontrolórka predložila stanoviská k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných 

zdrojov  financovania a stanoviská vyplývajúce v zmysle § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona 

č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení . Ďalej predložila návrhy plánu kontrolnej činnosti HK. 
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Hlavná kontrolórka skonštatovala, že kontrolná činnosť bola vykonávaná v súlade 

s ustanoveniami zákona o obecnom zriadení a v súlade s ustanoveniami zákona o finančnej 

kontrol, ktoré určujú pravidlá kontrolnej činnosti. 

Nakoľko neboli žiadne návrhy ani pripomienky , starosta dal  hlasovať o návrhu uznesenia.  

 

Návrh uznesenia č. 215/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a  

 

berie na vedomie 

 

správu hlavnej  kontrolórky obce o vykonaných kontrolách za rok 2020. 

 

Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 7  poslancov obecného zastupiteľstva 

Za hlasovalo  7 poslancov 
Proti                      0 
Zdržalo sa            0  
 
Starosta obce konštatoval , že obecné zastupiteľstvo jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 
 
 
K 7 bodu programu  
Správ hlavnej kontrolórky  o kontrole vyúčtovania dotácií za rok 2020 
 
Pán starosta poprosil hlavnú kontrolórku o stanovisko  
 
Správa hlavného  kontrolóra   
Hlavná kontrolórka  informovala zastupiteľstvo  o záznamoch z kontroly vyúčtovania dotácií 

poskytnutých  Obcou Streda nad Bodrogom v roku 2020 

Pripomenula , že dotácie boli poskytnuté pre : 
- Gréckokatolickú eparchiu Košice v sume rovnajúcej sa súčinu počtu obyvateľov obce vo 

veku od 5 do 15 rokov veku a príslušného koeficientu pre príslušný   kalendárny rok v 100% 

nej výške. 

- OZ TJ ŠM Streda nad Bodrogom  v sume     16 000,-€ + 2 500,-€ 
- Vinohradnícky spolok    v sume  600,- € 

- OSTK v sume               600,- € 

- MSČK    v sume           350,- € 

- OZ Reštart  v sume    2 400,- € 

-  Klub dôchodcov Západ slnka     v sume    500,-€ 

-  Spoločnosť Tavi-Klub Társulás   v sume   500,- € 

Hlavná kontrolórka informovala zastupiteľstvo  aj o využití týchto dotácií, ako uviedla boli 

využité účelovo a  v súlade so zmluvami. 
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Nakoľko neboli žiadne návrhy ani pripomienky , starosta obce dal hlasovať o návrhu 
uznesenia. 
 
Návrh uznesenia č.   216/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a  
 
berie na vedomie   
 
správu hlavnej kontrolórky obce p kontrole vyúčtovania dotácie na rok 2020. 
 
Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 7 poslancov obecného zastupiteľstva 

Za hlasovalo       7 poslancov 
Proti hlasovalo  0 
Zdržalo sa           0     
 
Starosta obce konštatoval, že obecné zastupiteľstvo jednoznačne schválilo návrh uznesenia.  

 
 
K 8. bodu programu  
Prerokovanie žiadosti Tóth Gabriel o prenájme pozemku 
 
Pán starosta informoval zastupiteľstvo o žiadosti Gabriela Tótha, ktorý by chcel prenajať 
pozemok od obce, na účely parkovania kamiónov. 
-Pán starosta a pán Belász navrhli, aby pozemok bol vymeraný a potom by sa ten  pozemok 
dal do  verejnej súťaže. 
- Pán starosta navrhol, aby žiadosť o prenájmu pozemku pre Gabriela Tótha na nasledujúcom 
zasadnutí ešte raz prejednalo. 
 
 
K 9 bodu 
Prerokovanie investičných činností obce na rok 2021 
 
Pán starosta informoval zastupiteľstvo o investičných zámerov obce na rok 2021, a to: 

- vybudovanie parkoviska pri cintoríne, oprava cesty na cintoríne, 
- asfaltovanie , oprava cesty na ulici Okružnej, 
- asfaltovanie, vybudovanie chodníka na ulici Hornej, 
- asfaltovanie na športovom ihrisku, 
- asfaltovanie cesty na ulici Vápenka , 
- pán starosta navrhol aby v obci bola vybudovaná vývarovňa, hlavne pre starších 

občanov, ktorým obec poskytuje sociálnu službu, 
- pán Kačik a pán Balla navrhol aby sa nevybudovala vývarovňa, ale aby pre starších 

občanov  bolo poskytnuté stravovanie v školskej jedálni+ aby sa do školskej jedálne 
prijala jedna pracovná sila, 

- pán Kačik navrhol úpravu chodníka na ul. Hlavnej od kruhového objazdu smerom  k 
železničnej stanici . 
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K bodu 10  
Rôzne 
 
-Pán starosta informoval obecné zastupiteľstvo o možnosti podania žiadosti  o dotáciu  
z environmentálneho fondu  na rok 2021 v rámci programu obnovy dediny POD3- 
Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta. Obec po podaní  tejto žiadosti môže získať  
približne  8 000 EUR + spoluúčasť obce.  
-Pán starosta informoval poslancov o tom že v prípade  získania dotácie, peniaze by obec 
využila na vybudovanie cesty pri  kaštieli a na asfaltovanie cesty pred autobusovou 
zastávkou. 
 

Nakoľko neboli žiadne návrhy ani pripomienky , starosta dal  hlasovať o návrhu uznesenia. 

 

Návrh uznesenia č. 217/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a  

 

schvaľuje 

 

Podanie žiadosti  o dotáciu  z environmentálneho fondu  na rok 2021 v rámci programu 

obnovy dediny POD3- Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta.  

 

Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 7  poslancov obecného zastupiteľstva 

Za hlasovalo         7 poslancov 
Proti                      0 
Zdržalo sa             0  
 
 
K bodu 10  
Diskusia 
 

- v diskusii pán starosta oboznámil členov zastupiteľstva o finančnej situácií 
ohľadom víkendového testovania, 

- o možnosti použitia generátora ozónu pre domácnosti, 
- o problémoch so spodnou vodou v obci, čo rieši pomocou odčerpávania. 

   

 

K 11 bodu programu 

Záver 

 

Pretože program zasadnutia  bol vyčerpaný, p. starosta poďakoval poslancom za aktívny 

prístup a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

V Strede nad Bodrogom, dňa 23.2.2021 
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.................................. ................................ 
Ing. Katarína Nagyová     Zoltán Mento 
      zapisovateľka             starosta obce 
 

 

Overovatelia zápisnice 

 

..................................... .................................... 

    Ing. Vladimír Róth                                                                                          Alexander Kačik  


