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Obecné zastupiteľstvo v  Strede nad Bodrogom  

 

Z á p i s n i c a  
z 28. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Strede nad Bodrogom, 

konaného dňa 11.05.2021 v miestnosti č.23 obecného úradu 
 
 

K 1. bodu programu 
 
Starosta privítal na 28. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva poslancov obecného zastupiteľstva 
a ostatných prítomných. 
 
Prítomní :   poslanci v počte  6  podľa prezenčnej listiny                      
Hlavný kontrolór: Nóra Michová     
Hostia:   podľa prezenčnej listiny                
 

Starosta konštatoval, že z 9 poslancov obecného zastupiteľstva je prítomných 6 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, starosta dal o ňom hlasovať. 
 
Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 6 poslancov obecného zastupiteľstva 
za  hlasovalo  6 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, Alexander Kačik 
Za členov návrhovej komisie starosta určil:  Richard Budjač, Zlatica Tóthová 
 
 

K 4. bodu programu 
Informácia o stave účtov 

 
Starosta informoval poslancov o stave účtov k 11.05.2021 
Na účte OÚ vedenom v SLSP a.s. je ...... ................     45 180,15 € 
Na účte OÚ vedenom vo VÚB. a.s. VUB je .............     14 345,85 €  
Na účte vedenom v Poštovej banke je ..................      19 481,87 €  
SPOLU je na všetkých účtoch ku dňu 11.05.2021        79 007,87 € 
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Starosta konštatoval,  že obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informácie o stave účtov 
obce ku dňu 11.05.2021. 
 
 

K 5. bodu programu 
Kontrola plnenia uznesení 
 
Starosta informoval poslancov o plnení uznesení č. 218/2021 až 224/2021 z predchádzajúceho 
zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 20.04.2021. Konštatoval, že uznesenia 
z predchádzajúceho zasadnutia boli splnené.  
 

Obecné zastupiteľstvo informáciu o plnení uznesení č. 218/2021  až 224/2021  vzalo na 
vedomie. 
 
 

K 6. bodu programu  
Schválenie dodatku č. 4 k VZN „Poskytovanie coc. Služieb a spôsob určenia úhrady a spôsob 

platenia úhrady za soc. služby v zariadeniach soc. služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti obce“   

 
 Starosta konštatoval, že návrh dodatku bol vyvesený dňa 22.04.2021. 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. 225/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a  

schvaľuje  

Dodatok č. 4 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 6 poslancov obecného zastupiteľstva 
Za hlasovalo  5 poslancov 
Proti   1 poslanec ( p. Budjač )  
Zdržalo sa  0 poslancov 

 
Starosta konštatoval, že OZ schválilo návrh uznesenia. 
 
 
K 7. bodu programu 
Prerokovanie výzvy Lesy SR š.p. 

 
 Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou. Informoval ich,  že v rámci uvedenej výzvy obec 

má možnosť sa zaoberať s lesným hospodárstvom. Avšak k tomu by potrebovala lesný 
hospodársky plán a lesného hospodára 

 p. Budjač povedal, že v prípade, ak obec tú možnosť nevyužije, neskôr svoj názor si môže 
zmeniť. Keby tie lesné pozemky boli vedľa seba, oplatilo by sa s tým zaoberať, avšak tie 
pozemky sú po častiach a veľmi malé parcely 
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 p. Gornyitzki povedal, že pri niektorých pozemkoch obec je len spoluvlastníčkou 

 p. Gornyitzki navrhol ponúknuť zámenu pozemku, ktorý je pri bani 

 starosta odpovedal, že návrh prekonzultuje s advokátom.  
 
Nakoľko k bodu neboli žiadne pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č. 226/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

berie na vedomie 
 
výzvu Lesy SR, š.p. zverejnenú dňa 05.03.2021 podľa § 34e ods.1 zák. č. 229/1991 Zb. o úprave 
vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov pre 
vlastníkov lesných pozemkov v k. ú. Streda nad Bodrogom. Výzva tvorí prílohu č. 1 tohto uznesenia 
 
nežiada 
 
o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom v k. ú. Streda nad Bodrogom. 
 
Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 6 poslancov obecného zastupiteľstva 
Za hlasovalo  6 poslancov 
Proti   0   
Zdržalo sa  0 
 

Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 
 
 
K 8. bodu programu 
Prerokovanie ponuky ABSINT Trebišov na odkúpenie pozemku 

 

 Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou. Informoval poslancov, že p. Čáji požiadal p. Czuľbu 
o odpredaj pozemku 

 Poslanci vyzvali starostu, aby vyžiadal stanovisko právnika k žiadosti. 
 
    

K 9. bodu programu 
Prerokovanie žiadosti Zlatice Tóthovej o opravu cesty 

 Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou. Konštatoval, že na uvedenom úseku cesta je 
v havarijnom stave. Žiadateľka z dôvodu nerovnej vozovky nemôže zaparkovať na svoj dvor. 

 p. Tóthová potvrdila, že cesta je tam veľmi prehĺbená. 

 p. Gornyitzki navrhol uvedený úsek opraviť do pôvodného stavu 

 Starosta konštatoval, že je vypracovaný rozpočet na asfaltovanie, ktorý bude predmetom 
ďalšieho bodu zasadnutia. 
 

Nakoľko neboli žiadne návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
 
 
Návrh na uznesenie č. 227/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a 
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berie na vedomie 

žiadosť Zlatice Tóthovej, bytom Jahodná 555/18, Streda nad Bodrogom o opravu cesty. 
  
Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 6 poslancov obecného zastupiteľstva 
Za hlasovalo  6 poslancov 
Proti   0   
Zdržalo sa  0 

 
Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 

 
 
K 10. bodu programu 
Prerokovanie a schvaľovanie predloženia žiadosti o NFP: „Vypracovanie účelového 
energetického auditu verejných budov za účelom zavedenia energetických služieb v obci 
Streda nad Bodrogom 
 

 Starosta informoval poslancov, že sa jedná o NFP, ktoré už raz bolo schválené, avšak už vieme 
konkrétnu sumu dotácie a spolufinancovania. 
  

Nakoľko neboli žiadne návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č. 228/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

schvaľuje  

predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na sprostredkovateľský orgán v rámci výzvy 

nasledovne: 

- Kód výzvy OPKZP-PO4-SC441-2019-53 

- Názov projektu: Vypracovanie účelového energetického auditu verejných budov za účelom 

zavedenia energetických služieb v obci Streda nad Bodrogom 

- Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa stanovená 

z celkových oprávnených výdavkov 21 840,00 € predstavuje čiastku 1 092,00 € 

- Financovanie prípadných neoprávnených výdavkov projektu. 

 
Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 6 poslancov obecného zastupiteľstva 
Za hlasovalo  6 poslancov 
Proti   0   
Zdržalo sa  0 

 
Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 
 

 
 
 
 
K 11. bodu programu 
Prerokovanie rozšírenia mlatového chodníka 
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 Starosta konštatoval, že na predchádzajúcom zasadnutí bolo schválené pokračovanie vo 
výstavbe mlatového chodníka v parku pri kaštieli. Opýtal sa poslancov, že do akej výšky plánujú 
tento projekt? 

 p. Budjač navrhol sumu 20 000,00 € 
 Poslanci s návrhom súhlasili. 

 
Nakoľko neboli žiadne návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č. 229/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

a) schvaľuje  

rozšírenie mlatového chodníka v parku pri kaštieli vo výške 20 000,00 € 

 

b) ukladá  

starostovi vyčleniť finančné prostriedky z rozpočtu obce.  

 
Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 6 poslancov obecného zastupiteľstva 
Za hlasovalo  6 poslancov 
Proti   0 poslancov 
Zdržalo sa  0 poslancov 

 
Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 
 
 
K 12. bodu programu 
Prerokovanie a schvaľovanie rozsahu rekonštrukčných prác na budove KD 
 

 Starosta informoval poslancov, že k vyhláseniu súťaže na stavebné práce v KD potrebuje vedieť 
rozsah prác. 

 Poslanci schválili nasledovné stavebné úpravy: 
- SÁLA: výmena vchodových dverí, oprava stien, podlahy a stropu 
- TOALETY: kompletná rekonštrukcia 
- MIESTNOSŤ BÝVALÉHO KADERNÍCTVA: 1 dvojkrídlové dvere, ostatné časti zamurovať 
- KNIŽNICA: nové dvere 
- PREDSIEŇ: výmena dlažby 
- POŠTA: nové vchodové dvere 
- ÁTRIUM: vo vlastnej réžii 

  
 
K 13. Bodu programu 
Prerokovanie stavebných prác  spojených s asfaltovaním v obci SNB 
 

 Starosta na predchádzajúcom zasadnutí navrhol poslancom ďalšiu etapu asfaltovania v obci. 
Požiadal poslancov, aby podali svoje návrhy na asfaltovanie ulíc 

 p. Gornyitzki navrhol asfaltovanie ulíc Vinohradnícka, Licionská, Vápenka, Okružná 
 p. Balla navrhol ulicu Vápenka asfaltovať len po koľaj  
 p. Budjač navrhol aj opravu cesty Horná 
 p. Belász navrhol opraviť časť ulice Okružnej  

 
Nakoľko neboli žiadne návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č. 230/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  



 6 

schvaľuje  

asfaltovanie miestnych komunikácií v roku 2021 v obci Streda nad Bodrogom na uliciach: 

 Letná – Okružná 

 Letná pri č. d. 11 

 Letná kruhový objazd 

 Licionská 2.časť 

 Horná 

 Futbalové ihrisko 

 Vápenka po koľaj 

 Vinohradnícka – Jahodná 

 Krátka 

 
Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 6 poslancov obecného zastupiteľstva 
Za hlasovalo  6 poslancov 
Proti   0 poslancov 
Zdržalo sa  0 poslancov 

 
Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 

 
  

K 14. bodu programu 
Rôzne 
 

A) Zmluva TJ ŠM 
 

 Starosta informoval poslancov, že právnik vypracoval zmluvu o poskytnutí dotácie pre TJ ŠM. 
S návrhom zmluvy oboznámil poslancov. Keďže opatrenia sa postupne uvoľňujú, onedlho budú 
potrebovať peniaze na futbal.  Starosta navrhol čerpanie dotácie v troch splátkach, a to v mája, 
v júni a v auguste 

 Poslanci s návrhom súhlasili bez pripomienok. 
 
 

B) Kotol 
 

 Starosta informoval poslancov, že obec má vo vlastníctve jeden kotol, ktorý nevyužíva. Jedná 
sa o kotol, ktorý predtým bol v miestnosti Slovenskej sporiteľne, značka VIESTMAN. Je trošku 
zastaralý ale funkčný. 

 p. Gornyitzki navrhol, že v prípade ak obec nevie využiť ani v jednej budove, treba ho predať 
 Starosta konštatoval, že v každej obecnej budove je nový kotol. Obec ho nepotrebuje. Navrhol 

predajnú cenu 100,00 €. 
 Poslanci s návrhom súhlasili 
 Starosta konštatoval, že obec má v budove kaštieľa jednu sedaciu súpravu (gauč s dvoma 

fotelmi). Taktiež je pre obec prebytočným majetkom. Zostatkovú hodnotu nemá. 
 p. Gornyitzki navrhol predať za 1,00 €.    

 
Nakoľko neboli žiadne návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
 
 
 
Návrh na uznesenie č. 231/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  
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schvaľuje  

a) odpredaj prebytočného majetku obce – plynový kotol z bývalej SLSP a.s. za predajnú cenu 
100,00€ 

b) odpredaj prebytočného majetku obce – sedacia súprava zelená (gauč s dvoma fotelmi) za 
predajnú cenu 1,00 €. 

 
Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 6 poslancov obecného zastupiteľstva 
Za hlasovalo  6 poslancov 
Proti   0 poslancov 
Zdržalo sa  0 poslancov 

 
Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 
   
 
K 15. bodu programu 
Diskusia 
 
V diskusii neboli žiadne príspevky 
 
 
K 16. 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 11.05.2021 
 
 
 
       .......................................                 ....................................... 
           Bc. Beáta Világiová      Zoltán Mento 

zapisovateľka       starosta obce 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:  
 
 
       .......................................               ....................................... 
         Ing. Vladimír Róth      Alexander Kačik 
  


