
Obecné zastupiteľstvo obce Streda nad Bodrogom 
 

U Z N E S E N I A 
 

z 25. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Strede nad Bodrogom,  
ktoré sa konalo dňa 26.01.2021 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

Uz. č. 203/2021 
 
schvaľuje 

- rozpočtové opatrenie č. 6/2020 uskutočnené v súlade s § 14ods.2 písm. a) až c), ods. 
3 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 

- zmeny a úpravy rozpočtu Obce Streda nad Bodrogom, Hlavná 174/391, 076 31 Streda 
nad Bodrogom za IV. štvrťrok 2020 

- zmeny a úpravy rozpočtu Domova dôchodcov, Ružová 433/8, 076 31 Streda nad 
Bodrogom za IV. štvrťrok 2020 

- zmeny a úpravy rozpočtu Základnej školy, Školská 2, 076 31 Streda nad Bodrogom za 
IV. štvrťrok 2020 

- zmeny a úpravy rozpočtu Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským - 
Alapiskola, Školská 4, 076 31 Streda nad Bodrogom za IV. štvrťrok 2020  

tak ako boli predložené.  
 
 
Uz. č. 204/2021 
 
schvaľuje  

predaj nehnuteľnosti v k.ú. Streda nad Bodrogom parc. č. 718/3 záhrada o výmere 55 m2 

v celosti, zapísané na liste vlastníctva č. 1109, jedná sa o parcelu registra „C“ pre Ladislava 
Kudláča a manželku Kataríne Kudláčovej, obaja trvalým bytom Streda nad Bodrogom, 
Vinohradnícka 127/1 za kúpnu cenu 182,60 €.  Náklady súvisiace s prevodom hradia 
kupujúci. 
 
Odôvodnenie: 
 
Obec Streda nad  Bodrogom vyššiu uvedenú nehnuteľnosť predáva podľa § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa. Prevádzaná nehnuteľnosť sa nachádza rodinnými domami uzatvorenej 
časti, ku ktorej majú prístup iba nadobúdatelia. Jedná sa v podstate o koncovú nehnuteľnosť, 
ktorej využívanie inými osobami je vylúčené.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uz. č. 205/2021 
 
schvaľuje 

predaj nehnuteľnosti v k.ú. Streda nad Bodrogom parc. č. 718/4 záhrada o výmere 195 m2 

v celosti, zapísané na liste vlastníctva č. 1109, jedná sa o parcelu registra „C“ pre Eleonóru 
Leškovú, trvalým bytom Streda nad Bodrogom, Vinohradnícka 127/1 za kúpnu cenu 647,40 
€.  Náklady súvisiace s prevodom hradia kupujúci. 
 
Odôvodnenie: 
 
Obec Streda nad  Bodrogom vyššiu uvedenú nehnuteľnosť predáva podľa § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa. Prevádzaná nehnuteľnosť sa nachádza rodinnými domami uzatvorenej 
časti, ku ktorej má prístup iba nadobúdateľka. Jedná sa v podstate o koncovú nehnuteľnosť, 
ktorej využívanie inými osobami je vylúčené.    
 
 
Uz. č. 206/2021 
 
predaj nehnuteľnosti v k.ú. Streda nad Bodrogom parc. č. 718/1 záhrada o výmere 426 m2 

v podiele ½ , zapísané na liste vlastníctva č. 1109, jedná sa o parcelu registra „C“ pre 
Ladislava Kudláča a manželku Kataríne Kudláčovej, obaja trvalým bytom Streda nad 
Bodrogom, Vinohradnícka 127/1  a v podiele ½ pre Eleonóru Leškovú, trvalým bytom Streda 
nad Bodrogom, Vinohradnícka 127/1.  
Vyššie uvedenú nehnuteľnosť vo vyššie uvedených podieloch predáva pre Ladislava Kudláča 
a manželku za 707,16  € a pre Eleonóru Leškovú za 707,16 €.  Náklady súvisiace s prevodom 
hradia kupujúci. 
 
Odôvodnenie: 
 
Obec Streda nad  Bodrogom vyššiu uvedenú nehnuteľnosť predáva podľa § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa. Prevádzaná nehnuteľnosť sa nachádza rodinnými domami uzatvorenej 
časti, ku ktorej majú prístup iba nadobúdatelia. Jedná sa v podstate o koncovú nehnuteľnosť, 
ktorej využívanie inými osobami je vylúčené.    
 
 
Uz. č. 207/2021 
 
dotáciu na rok 2021 pre TJ ŠM Streda nad Bodrogom vo výške 10 000,- €. Podmienky 
čerpania dotácie budú určené zmluvou, ktorá pred podpisom bude schválená obecným 
zastupiteľstvom. 
 
 
Uz. č. 208/2021 
 
schvaľuje 

dotáciu na rok 2021 pre MS SČK, 076 31 Streda nad Bodrogom v sume 350,- €. 
 
 
 
 
 



Uz. č. 209/2021 
 
schvaľuje 

dotáciu na rok 2021 pre Obecný stolnotenisový klub, Školská 2, 076 31 Streda nad Bodrogom 
v sume 600,- €. 
 
 
Uz. č. 210/2021 
 
schvaľuje 

dotáciu na rok 2021 pre Spoločnosť Tavi-Klub/ Tavi-Klub Társulás, Spodná 887/11, 076 31 
Streda nad Bodrogom v sume 1 000,- €. 
 
 
Uz. č. 211/2021 
 
schvaľuje 

dotáciu na rok 2021 pre Vinohradnícky spolok Streda and Bodrogom, Hlavná 127, 076 31 
Streda nad Bodrogom v sume 600,- €. 
 
 
Uz. č. 212/2021 
 
schvaľuje 
 

a) vyradenie neupotrebiteľného majetku v Domove dôchodcov, Ružová 433/8, 076 31 

Streda nad Bodrogom podľa priloženého zoznamu v celkovej obstarávacej cene 

1 723,60 €. 

Predmetný majetok z dôvodu úplného opotrebenia, zrejmej zastaranosti už nemôže slúžiť 

svojmu účelu alebo určeniu na plnenie úloh vlastníka a správcu v rámci predmetu svojej 

činnosti alebo v súvislosti s ním, preto je pre vlastníka a správcu neupotrebiteľným 

majetkom. 

b) Spôsob likvidácie: 

Fyzickou likvidáciou, vyhodenie do nádob na zber komunálneho odpadu a odovzdanie 

zberovej spoločnosti ako triedený odpad.  

 
 
Uz. č. 213/2021 
 
zamieta 
 
žiadosť Domova dôchodcov o odpustenie poplatku za komunálny odpad. 
 
 
 
 
 
 



Uz. č. 214/2021 
 
schvaľuje  

a) Vykonanie terénnych úprav v obci Streda nad Bodrogom na odstraňovanie havarijných 
stavov spočívajúcich nedostatočnom odvádzaní dažďovej vody z územia obce. Tieto 
budú spočívať vo vyčistení,  prehĺbení a zväčšení existujúcich kanálov dažďovej vody 
a odvozu zeminy. Pri havarijných stavoch žiada obecné zastupiteľstvo tieto práce 
vykonať v čo najkratšej možnej lehote v zmysle platných zákonných postupov.       

b) Terénne úpravy vykonať v cene nepresahujúcu 20 000,- Eur vrátane DPH na kalendárny 
rok.  

c) Poveruje starostu obce vypísaním verejného obstarávania na získanie najvhodnejšieho 
návrhu a následným podpísaním zmluvy o dielo s víťazom.  

 
 
 


