Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom

Zápisnica
z 29. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Strede nad Bodrogom,
konaného dňa 01.06.2021 v miestnosti č.23 obecného úradu

K 1. bodu programu
Starosta privítal na 29. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva poslancov obecného zastupiteľstva
a ostatných prítomných.
Prítomní :
Hlavný kontrolór:
Hostia:

poslanci v počte 6 podľa prezenčnej listiny
Nóra Michová
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.
Starosta navrhol zmenu programu zasadnutia, a to zaradenie stanoviska p. Jágera k zmluve
o poskytnutí dotácie pre TJ ŠM. Stanovisko navrhol zaradiť ako bod č.6. Ostatné body sa
posúvajú o 1 nadol
Pretože k zmenenému 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 zmenený program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol
jednoznačne schválený.
K 3. bodu programu
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa:
Bc. Beáta Világiová
za overovateľov zápisnice :
Dionýz Balla, Mgr. Peter Gornyitzki
Za členov návrhovej komisie starosta určil: Mgr. Vladimír Doša, Viktor Tokár

K 4. bodu programu
Informácia o stave účtov
Starosta informoval poslancov o stave účtov k 01.06.2021
Na účte OÚ vedenom v SLSP a.s. je ...... ................ 23 230,77 €
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Na účte OÚ vedenom vo VÚB. a.s. VUB je ............. 56 728,71 €
Na účte vedenom v Poštovej banke je .................. 18 887,67 €
SPOLU je na všetkých účtoch ku dňu 01.06.2021
98 847,15 €

Starosta konštatoval, že obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informácie o stave účtov
obce ku dňu 01.06.2021.
K 5. bodu programu
Kontrola plnenia uznesení
Starosta informoval poslancov o plnení uznesení č. 225/2021 až 231/2021 z predchádzajúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 11.05.2021. Konštatoval, že uznesenia
z predchádzajúceho zasadnutia boli splnené, resp. sa priebežne plnia.

Obecné zastupiteľstvo informáciu o plnení uznesení č. 225/2021 až 231/2021 vzalo na
vedomie.
K 6. bodu programu
Stanovisko p. Jágera k zmluve o poskytnutí dotácie pre TJ ŠM












Starosta udelil slovo p. Jágerovi
p. Jáger informoval poslancov, že má určité výhrady voči zmluve a s p. Budjačom sa nevie
spojiť, aby mu ich vysvetlil. Prvým problémom je objednávka autobusu. Deťom autobus sa
neoplatí objednať, nakoľko 1 km stojí 2€. Taxikár berie za auto 30 € + PHM. Preto navrhol, aby
mohol jazdiť svojim autom. Na aute má aj poistenie. Žiadal peniaze aj na prípravné zápasy,
nielen na majstrovské. Ďalším problémom je, že má aj ďalšie výdavky, napr. centrálne
odmeňovanie a poplatok za internet. Lopty sú poškodené. Na opravu nemá vyčlenené
finančné prostriedky.
Hlavná kontrolórka konštatovala, že zmluva sa urobila na základe žiadosti, ktorá obsahovala
podrobný rozpočet. Čo sa týka taxi služby, nech je oficiálne na papieri. Ale doteraz s finančnými
prostriedkami p. Jáger zarábal sám. Je to protizákonné. Niekto ďalší člen združenia taktiež musí
podpísať a kontrolovať použitie finančných prostriedkov.
p. Jáger povedal, že žiaci majú trénera z Maďarska. Jemu tiež nevie vyplatiť žiadnu odmenu,
nakoľko nemá na to vyčlenené finančné prostriedky.
Hlavná kontrolórka odpovedala, že dotáciu nemôže použiť na odmeny.
p. Jáger povedal, že by chcel navýšiť sumu. Zavlažovacie zariadenie zmyje vápno, preto chce
zaobstarať latexovú lajnovačku
Starosta povedal, že v zaobstaraní lajnovačky nevidí problém. Do 15.6. bude ďalšie zasadnutie
OZ. Poslanci dovtedy porozmýšľajú o vhodnom riešení.
p. Jáger informoval poslancov, že počul o asfaltovaní ulice Vápenka. Požiadal poslancov, aby
asfaltovanie schválili v celkovej dĺžke. Konštatoval, že aj koľaj je v dezolatnom stave.
Starosta konštatoval, že v obci je 25 km ulíc. Sú aj iné ulice, ktoré vyžadujú rekonštrukciu. Preto
niektoré ulice budú urobené po častiach. Koľaj nie je majetkom obce. Vlastník bol viackrát
oslovený. Obec ho skúsi osloviť znova.
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K 7. bodu programu
Prerokovanie ponuky ABSINT Trebišov na odkúpenie spoluvlastníckeho podielu




Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou a so stanoviskom právnika
Poslanci žiadosť odročili

K 8. bodu programu
Prerokovanie stavebných prác spojených s rekonštrukciou chodníka




Starosta informoval poslancov, že je vypracovaný rozpočet na rekonštrukciu chodníka. Je
rozdelený na 3 časti, sú podbetónované schody s kari sieťou. Rozpočet je vypracovaný na
chodník zo zámkovej dlažby
Starosta žiadal poslancov, aby si preštudovali rozpočet a na ďalšom zasadnutí schválili dĺžku
úseku
Poslanci informácie vzali na vedomie

K 9. bodu programu
Rôzne
A)














Starosta informoval poslancov, že je problém s kanalizačnou rúrou pri ZŠ. Na ulici Záhradnej
na dvore rodiny Szabových prepadá záhrada cez ktorú prechádza uvedená rúra. Žiadnou
delimitáciou nebola tá kanalizácia zapísaná, zlegalizovaná.
Požiadala o slovo Erika Szabová
Starosta jej slovo udelil
p. Szabová informovala poslancov, že zhruba pred 8 rokmi jej prvýkrát prepadla záhrada. Jama,
ktorá sa vytvorila je 10 metrov od garáže. Keď to začne ďalej prepadávať a spadne, zvalí sa jej
celý dom. Problém nie je len jej, ale všetkých ostatných ktorí sú napojení. Informovala
poslancov, že starosta navrhol, nech každý si spraví vlastnú šachtu. Ale s tým problém nebude
vyriešený. Keď predtým to bolo štátne, prebrala to obec. Ako to mohla bez kolaudácie? Tie
rúry sú preťažené. Preto vyzývala Obecný úrad o bezodkladné odstránenie havarijného stavu,
a to nápravou rúry
p. Balla povedal, že náprava nie je vhodné riešenie
p. Szabová povedala, že na nejaký čas predsa je riešenie. Sú firmy ktoré robia aj 500 m
podvrtávku. Navrhla vymeniť rúru. Najjednoduchšie riešenie je, aby tá časť sa opravila. P.
Szabová sa informovala, a jedna firma z Čadce dala najnižšiu cenu. Ostatná časť nie je
ohrozená, lebo nie sú tam domy.
Starosta sa opýtal na cenu, ktorú dala uvedená firma?
p. Szabová odpovedala, že sa jedná o firmu HD-DRILL, tel. číslo 0907 60 16 00. Cena je 130€/m.
Starosta informoval poslancov, že rozprával s právnikom. On taktiež odporúča zaobstarať
žumpy. Obec inú možnosť nemá. Ak niekedy bude vybudovaná kanalizácia, žumpy obec môže
využiť na zadržanie vody. Nejakým spôsobom sa to jednoducho musí vyriešiť. V každom
prípade musí dať stanovisko odborník.
Poslanci informácie vzali na vedomie.

K 10. bodu programu
Diskusia
V diskusii neboli žiadne príspevky

K 11. bodu programu
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Záver
Pretože program zasadnutia bol vyčerpaný, poďakoval p. starosta poslancom za aktívny prístup
a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.
V Strede nad Bodrogom, dňa 01.06.2021

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

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

Overovatelia zápisnice:

.......................................
Dionýz Balla

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