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Obecné zastupiteľstvo v  Strede nad Bodrogom  

 

Z á p i s n i c a  
z 30. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Strede nad Bodrogom, 

konaného dňa 15.06.2021 v miestnosti č.23 obecného úradu 
 
 

K 1. bodu programu 
 
Starosta privítal na 30. 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 konštatoval, že z 9 poslancov obecného zastupiteľstva je prítomných 7 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 7 poslancov obecného zastupiteľstva 
za  hlasovalo  7 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 :       Ing. Vladimír Róth, Alexander Kačik 
Za členov návrhovej komisie starosta určil:  Richard Budjač, Ladislav Belász 
 
 

K 4. bodu programu 
Informácia o stave účtov 

 
Starosta informoval poslancov o stave účtov k 15.06.2021 
Na účte OÚ vedenom v SLSP a.s. je ...... ................     36 648,58 € 
Na účte OÚ vedenom vo VÚB. a.s. VUB je .............       8 199,86 €  
Na účte vedenom v Poštovej banke je ..................      18 887,67 €  
SPOLU je na všetkých účtoch ku dňu 15.06.2021       63 736,11 € 
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Starosta konštatoval,  že obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informácie o stave účtov 
obce ku dňu 15.06.2021. 
 
 

K 5. bodu programu 
Kontrola plnenia uznesení 
 
Starosta informoval poslancov, že na predchádzajúcom zasadnutí neboli prijaté žiadne uznesenia.  
 

Obecné zastupiteľstvo informáciu vzalo na vedomie. 
 
 

K 6. bodu programu  
Prerokovanie žiadosti firmy Peter Balla – BodNET o prenájom nebytových priestorov  

 
 Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou  

 Požiadala o slovo p. Zuzana Ballová, manželka žiadateľa 

 Starosta jej slovo udelil 

 p. Ballová konštatovala, že by chcela do prenájmu priestory bývalej sporiteľne. Chcela by tam 
prevádzkovať galantériu a drobné šijacie opravy. 

 p. Gornyitzki povedal, že sa vypíše obchodná verejná súťaž a môže sa uchádzať o priestory 

 Starosta sa opýtal, či potrebujú všetky 3 priestory? 

 p. Ballová odpovedala, že áno, nakoľko potrebujú aj sklad a prezliekareň. Osobne 
skontrolovala priestory a v každej miestnosti je betónová podlaha. Požiadala poslancov, že 
v prípade schválenia prenájmu do priestorov schválili buď koberec alebo nejakú dlažbu 

 Starosta odpovedal, že obec vyhlási zámer na prenájom priestorov a na ďalšom zasadnutí 
zastupiteľstvo schváli podmienky obchodnej verejnej súťaže 
 

Nakoľko neboli žiadne pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č. 232/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a  

schvaľuje  

zámer prenajať nebytové priestory na parcele reg. „C“ č. 1179/2, miestnosti bývalej sporiteľne na 
adrese Hlavná 217/127, 076 31 Streda nad Bodrogom. 
 
Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 7 poslancov obecného zastupiteľstva 
Za hlasovalo  7 poslancov 
Proti   0 poslancov  
Zdržalo sa  0 poslancov 

 
Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 
 
K 7. bodu programu 
Prerokovanie ponuky ABSINT Trebišov na odkúpenie spoluvlastníckeho podielu 

 
 Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou a so stanoviskom právnika 

 Poslanci jednoznačne navrhli neuplatnenie si predkupného práva 
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Nakoľko neboli žiadne pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č.  233/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a  

neuplatňuje si 

predkupné právo na základe ponuky spoločnosti ABSINT s.r.o. Trebišov zo dňa 03.05.2021 

nehnuteľnosti parc. reg. „C“ č. 1181/13 v k.ú. obce Streda nad Bodrogom. 

Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 7 poslancov obecného zastupiteľstva 
Za hlasovalo  7 poslancov 
Proti   0 poslancov  
Zdržalo sa  0 poslancov 

 
Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 
 
 
K 8. bodu programu 
Stanovisko HK k záverečnému účtu 

 

 Starosta udelil slovo hlavnej kontrolórke  

 Kontrolórka oboznámila poslancov s odborným stanoviskom k záverečnému účtu. 
Konštatovala, že návrh je spracovaný je v súlade s príslušnými ustanoveniami a obsahuje 
všetky predpísané náležitosti a výsledky rozpočtového hospodárenia obce vrátane výsledkov 
hospodárenia peňažných fondov. Preto odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť záverečný 
účet bez výhrad. 

 
Nakoľko neboli žiadne pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č.  234/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a  

berie na vedomie 

správu hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2020. 
 
Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 7 poslancov obecného zastupiteľstva 
Za hlasovalo  7 poslancov 
Proti   0 poslancov  
Zdržalo sa  0 poslancov 

 
Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 
 

    
K 9. bodu programu 
Prerokovanie a schvaľovanie záverečného účtu obce za rok 2020 
 

 Starosta oboznámil poslancov s návrhom záverečného účtu 
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Nakoľko neboli žiadne návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č.  235/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

schvaľuje  

 záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2020 bez výhrad 

 použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 

122 825,63 €. 

 
Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 7 poslancov obecného zastupiteľstva 
Za hlasovalo  7 poslancov 
Proti   0 poslancov   
Zdržalo sa  0 poslancov 
 

Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 
 
 

K 10. bodu programu 
 Prerokovanie a schvaľovanie zmien a úprav rozpočtu OcÚ, ZŠ s VJM a ZŠ s VJS 
 

 Starosta oboznámil poslancov  s rozpočtovými opatreniami č. 2/2021 a s jednotlivými 
zmenami a úpravami rozpočtu ZŠ s VJM, ZŠ s VJS a Obce Streda nad Bodrogom 

 
Nakoľko neboli žiadne pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č.  236/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a  

schvaľuje 

- zmeny a úpravy rozpočtu Obecného úradu, Hlavná 391/174, 076 31 Streda nad Bodrogom 
- zmeny a úpravy rozpočtu Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Školská 4, 076 31 

Streda nad Bodrogom 
- zmeny a úpravy rozpočtu Základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským, Školská 2, 076 31 

Streda nad Bodrogom 
tak ako boli predložené. 
 
Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 7 poslancov obecného zastupiteľstva 
Za hlasovalo  7 poslancov 
Proti   0 poslancov  
Zdržalo sa  0 poslancov 

 
Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 
 
 
K 11. bodu programu 
Správa hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách 
 

 Starosta udelil slovo hlavnej kontrolórke 
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 Hlavná kontrolórka oboznámila poslancov so správami o vykonaných kontrolách. Správa č. 2 
obsahovala informáciu o kontrole pokladne za 4.Q 2020. Kontrolórka nezistila žiadne 
nedostatky.  Správa č. 3 obsahovala informáciu o kontrole uznesení za rok 2020. Kontrolórka 
konštatovala, že uznesenia boli splnené alebo sa priebežne splnili. Správa č. 4 obsahovala 
informáciu o kontrole MŠ. Čo sa týka VZN na úhradu poplatkov v MŠ odporúča zrušiť v celosti 
a prijať nové VZN. Staré VZN sa zrušilo, ale dodatky do nového VZN v roku 2015 neboli 
zapracované . Druhým problémom je evidencia poplatkov za stravu. Je nepriehľadná. Rodičia 
za obed platia vopred. Navrhuje zmeniť spôsob platenia. 

 Poslanci informácie vzali na vedomie. 
 
Nakoľko neboli žiadne pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č.  237/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a  

berie na vedomie 

správu hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách. 
 
Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 7 poslancov obecného zastupiteľstva 
Za hlasovalo  7 poslancov 
Proti   0 poslancov  
Zdržalo sa  0 poslancov 

 
Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 
 
 
K 12. bodu programu 
Prerokovanie a schvaľovanie PHSR obce na roky 2021 – 2027 
 

 Starosta informoval poslancov, že zámer na spracovanie PHSR bol schválený a teraz 
zastupiteľstvo má schváliť hotový PHSR. Ak má niekto nejaké pripomienky, alebo návrh na 
doplnenie, teraz ho môže predložiť. Obec uvedenú dokumentáciu potrebuje z dôvodu, aby 
mohla čerpať dotácie. 
   

Nakoľko neboli žiadne pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č.  238/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a  

schvaľuje 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Streda nad Bodrogom na roky 2021 – 2027 tak ako 
bol predložený. 
 
Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 7 poslancov obecného zastupiteľstva 
Za hlasovalo  7 poslancov 
Proti   0 poslancov  
Zdržalo sa  0 poslancov 

 
Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 
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K 13.bodu programu 
Prerokovanie zámeru obce podieľať sa na založení občianskeho združenia Ondavské 
cyklotrasy 
 

 Starosta informoval poslancov o plánovanej cyklotrase . Dňa 3.6.2021 sa uskutočnilo pracovné 
stretnutie v Trebišove, kde autor cyklotrasy informoval prítomných o výstavbe. Cieľom 
občianskeho združenia  je podpora aktivít smerujúcich k výstavbe cyklotrás spojením 
samospráv, zamestnávateľov, odborníkov  z dopravy a obyvateľov Zemplína. Predstava je taká, 
že by bola vybudovaná jedna hlavná trasa. Pri obciach by boli odbočky. Aby obce nemuseli 
podať žiadosti samostatne, preto je vhodné riešenie si založiť uvedené občianske združenie 

 Poslanci s návrhom súhlasili  
 
Nakoľko neboli žiadne pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č.  239/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a  

schvaľuje 

zámer obce Streda nad Bodrogom podieľať sa na založení občianskeho združenia Ondavské cyklotrasy 
v spolupráci všetkých obcí a miest, katastrami ktorých je plánovaná cyklotrasa Ondava. Hlavnou 
úlohou občianskeho združenia bude koordinácia a proces výstavby cyklotrás v regiónoch spájajúcich 
historické a kultúrne oblasti Zemplína, Domaše a Tokaja v okolí rieky Ondava, dotýkajúcich sa okresov 
Vranov nad Topľou, Michalovce a Trebišov.  
 
Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 7 poslancov obecného zastupiteľstva 
Za hlasovalo  7 poslancov 
Proti   0 poslancov  
Zdržalo sa  0 poslancov 

 
Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 
 
 
K 14. bodu programu 
Prerokovanie stavebných prác spojených s rekonštrukciou chodníka 
 

 Starosta žiadal poslancov, aby predniesli svoje návrhy na rekonštrukciu chodníka. Konštatoval, 
že obec má viacero rozpracovaných projektov, do ktorých bude musieť investovať aj vlastné 
prostriedky.  Je tam napr. bytovka ale aj kultúrny dom, ktorý nie je dokončený. 

 p. Gornyitzki navrhol chodník s asfaltovým povrchom 
 p. Kačik povedal, že chodník treba zrekonštruovať po celej dĺžke     
 Starosta konštatoval, že ak budú vybudovať kanalizáciu, rúru umiestnia podvŕtavkou . Do 

chodníka nebudú zasahovať. 
 p. Belász navrhol chodník zo zámkovej dlažby 
 Starosta navrhol porozmýšľať o asfaltovaní po celej dĺžke 
 Poslanci súhlasili s asfaltovým povrchom 

 
Nakoľko neboli žiadne pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
 
 
 
 
 
Návrh na uznesenie č.  240/2021 
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Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a  

schvaľuje 

rekonštrukciu chodníka v obci Streda nad Bodrogom od ulice Hlavná 94/119 po železničný prejazd 
s asfaltovým povrchom. 
 
Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 7 poslancov obecného zastupiteľstva 
Za hlasovalo  7 poslancov 
Proti   0 poslancov  
Zdržalo sa  0 poslancov 

 
Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 
 
 
K 15. bodu programu 
Rôzne 
 

A) Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2021 
 

 Starosta odovzdal slovo hlavnej kontrolórke   

 Hlavná kontrolórka oboznámila poslancov s navrhovaným plánom kontrolnej činnosti na II. 
polrok 2021 a informovala poslancov, že na základe podnetu a poznatkov jej môžu dať 
konkrétne úlohy počas celého roka  
 

Nakoľko neboli žiadne návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č. 241/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a 

schvaľuje  

v zmysle § 18f) ods. 1 písm. b) Zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2021. 

 
Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 7 poslancov obecného zastupiteľstva 
Za hlasovalo  7 poslancov 
Proti   0   
Zdržalo sa  0 

 
Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 
 

B) Prerokovanie žiadosti Luby Ľudovíta na odkúpenie pozemku 
 

 Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou 

 p. Budjač navrhol odkúpenie pozemku. Svoj návrh odôvodnil s tým, že v PHSR obce je 
uvedené, že obec chce denný stacionár aj komunitný dom. Tieto priestory by boli 
vhodné na vybudovanie takejto infraštruktúry. 

 Starosta informoval poslancov, že p. Luby navrhol predajnú cenu 5 €/m2 . Žiadal 
poslancov, aby porozmýšľali o možnosti odkúpenia. 

 Poslanci informáciu vzali na vedomie. 
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C) Žumpa 

 

 Starosta informoval poslancov o stave spadnutej žumpy na dvore rodiny Szabóovej na 
ulici Záhradná. Konštatoval, že v rámci komplexnej výstavby sa zrealizovalo 
umiestnenie rúry. Vtedy ešte zákon neriešil environmentálny fond. Zákon o majetku 
obcí presne definuje, čo nepatrí do majetku obce. Ide o vodovody, kanalizácie, 
plynovody, regulačné stanice plynu, rozvody elektrickej energie, trafostanice, 
telekomunikačné budovy, rozvody slaboprúdu a televízneho signálu budované v rámci 
komplexnej bytovej výstavby a účelovej výstavby národných výborov. 

 Starosta oboznámil poslancov so stanovisko právnika obce 

 p. Balla navrhol zaobstarať žumpy pre budovy, ktoré sú vlastníctvom obce  

 Poslanci s návrhom súhlasili 
 
Nakoľko neboli žiadne návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č. 242/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a 

a) berie na vedomie 

výzvu Eriky Szabóovej ul. Záhradná č.13, Streda nad Bodrogom zo dňa 07.06.2021 ohľadom 

odstránenia havarijného stavu spôsobeného vypúšťaním odpadových vôd do odtoku z budov 

ZŠ, Školskej jedálne, bytovky na ul. SNP, dvoch bytoviek na ul. Kameneckej, Zdravotného 

strediska a z bytoviek na ul. Záhradnej. Výzva tvorí prílohu tohto uznesenia. 

 

b) berie na vedomie  

informáciu starostu obce ohľadom preverenia havarijného stavu na základe výzvy Eriky 

Szabóovej ul: Záhradná č. 13, Streda nad Bodrogom zo dňa 07.06.2021. 

 

c) berie na vedomie   

informáciu právneho zástupcu obce zo dňa 14.06.2021 č: 404/2021 o vlastníctve objektov 

technickej vybavenosti – kanalizácie Obec Streda nad Bodrogom so záverom, že kanalizácia na 

ktorej došlo k havárii nie je vlastníctvom Obce Streda nad Bodrogom. 

 

d) schvaľuje 

vybudovanie žúmp pre ZŠ slovenskú a maďarskú, školskú jedáleň, materskú škôlku a pre 

Kultúrny dom s kapacitou, aby sa mesačne nemusel vykonávať vývoz častejšie ako 2 krát 

v cene do 15 000 €.  

Najvýhodnejšiu ponuku vybrať v zmysle predpisov o verejnom obstarávaní. 

 

e) schvaľuje 

Vyčleniť finančné prostriedky na zaobstaranie žúmp. 

 
 
Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 7 poslancov obecného zastupiteľstva 
Za hlasovalo  7 poslancov 
Proti   0   
Zdržalo sa  0 
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Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 
 
 
K 16. bodu programu 
Diskusia 
 
V diskusii neboli žiadne príspevky 
 
 
K 17. 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 15.06.2021 
 
 
 
       .......................................                 ....................................... 
           Bc. Beáta Világiová      Zoltán Mento 

zapisovateľka       starosta obce 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:  
 
 
       .......................................               ....................................... 

Ing. Vladimír Róth      Alexander Kačik 


