
Obecné zastupiteľstvo obce Streda nad Bodrogom 
 

U Z N E S E N I A 
 

z 28. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Strede nad Bodrogom,  
ktoré sa konalo dňa 11.05.2021 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

Uz. č. 225/2021 
 

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. 
 
 
Uz. č. 226/2021 
 
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. 
 
 
Uz. č. 227/2021 
 
berie na vedomie 

žiadosť Zlatice Tóthovej, bytom Jahodná 555/18, Streda nad Bodrogom o opravu cesty. 
 
 
Uz. č. 228/2021 
 
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. 

 



Uz. č. 229/2021 
 

a) schvaľuje  

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

 

b) ukladá  

starostovi vyčleniť finančné prostriedky z rozpočtu obce.  

 
 
Uz. č. 230/2021 
 
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 

 
 
Uz. č. 231/2021 
 
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 €. 

 


