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Obecné zastupiteľstvo v  Strede nad Bodrogom  

 

Z á p i s n i c a  
z 31. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Strede nad Bodrogom, 

konaného dňa 13.07.2021 v miestnosti č.23 obecného úradu 
 
 

K 1. bodu programu 
 
Starosta privítal na 31. 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. Starosta navrhol zmenu programu, 

a to bod č. 8 vymeniť s bodom č. 6. Svoj návrh odôvodnil s tým, že kontrolórka obce sa zúčastní 
na zasadnutí cez webkameru. 

 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 :       Zlatica Tóthová, Mgr. Peter Gornyitzki 
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 13.07.2021 
Na účte OÚ vedenom v SLSP a.s. je ...... ................     39 800,02 € 
Na účte OÚ vedenom vo VÚB. a.s. VUB je .............             0,00 €  
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Na účte vedenom v Poštovej banke je ..................              0,00  €  
SPOLU je na všetkých účtoch ku dňu 13.07.2021       39 800,00 € 

 
Starosta konštatoval,  že obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informácie o stave účtov 
obce ku dňu 13.07.2021. 
 
 

K 5. bodu programu 
Kontrola plnenia uznesení 
 
Starosta informoval poslancov o plnení uznesení č. 232/2021 až 242/2021 z predchádzajúceho 
zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 15.06.2021. Konštatoval, že uznesenia 
z predchádzajúceho zasadnutia boli splnené alebo sa priebežne plnia.  
 

Obecné zastupiteľstvo informáciu o plnení uznesení č. 232/2021  až 242/2021  vzalo na 
vedomie. 
 
 

K 6. bodu programu  
Stanovisko hlavného kontrolóra k prijatiu termínovaného úveru 

 
 Starosta udelil slovo hlavnej kontrolórke  

 Hlavná kontrolórka informovala poslancov, že obec momentálne má 2 úvery od VÚB, a.s. 
a jednu vládnu výpomoc ako kompenzáciu výpadku dane. Prvý úver bol čerpaný na 
rekonštrukciu kaštieľa v rámci programu cezhraničnej spolupráce. Druhý úver bol čerpaný ako 
investičný úver. Tento úver ku koncu roku 2021 sa splatí. Splácanie tretieho úveru je rozložené 
na 4 ročné splátky a prvá bude v roku 2024. Ďalej konštatovala, že ukazovateľ splátkovej 
rezervy je dostatočný na to, aby obec požičala sumu 300 000,00 € aj s kratšou dobou splácania 
ako je 10 rokov, avšak navrhuje úver rozložiť na čo najdlhšiu dobu splácania. Na záver 
konštatovala, že podmienky pre prijatie termínovaného úveru pre komunálnu sféru na 
financovanie rekonštrukcie chodníkov, asfaltovanie komunikácií a ďalšie investičné projekty 
schválené obecným zastupiteľstvom na roky 2021-2022 vo výške 300 000,- € sú dodržané 
v zmysle zákona č. 583/2004. 

 Poslanci informáciu vzali na vedomie 
 

Nakoľko neboli žiadne pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č. 243/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a  

berie na vedomie  

stanovisko hlavnej kontrolórky obce k dodržaniu podmienok na prijatie  návratných zdrojov 

financovania  a schvaľuje prijatie Terminovaného úveru pre komunálnu sféru od Všeobecnej 

úverovej banky, a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25, pre Obec Streda nad Bodrogom do 

sumy 300 000,- EUR, s dobou trvania obchodu 120 mesiacov, na financovanie rekonštrukcie 

chodníkov, asfaltovanie komunikácií a ďalšie investičné projekty v obci Streda nad Bodrogom 

schválené obecným zastupiteľstvom na roky 2021-2022. 

Zabezpečenie úveru:  bez zabezpečenia. 
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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 7. bodu programu 
Prerokovanie a schvaľovanie prijatia termínovaného úveru na rekonštrukciu chodníkov, 
asfaltovanie komunikácií a ďalšie investičné projekty v obci SNB 
 

 Starosta oboznámil poslancov s podmienkami prijatia úveru. Finančné prostriedky budú 
použité na rekonštrukciu chodníkov, asfaltovanie komunikácií a ďalšie investičné projekty 
schválené obecným zastupiteľstvom. 
 

Nakoľko neboli žiadne pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č.  244/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a  

schvaľuje 

Prijatie termínovaného úveru pre komunálnu sféru 

 

Účel úveru:  

 

Rekonštrukcia chodníkov, asfaltovanie komunikácií a ďalšie 

investičné projekty v obci Streda nad Bodrogom schválené 

obecným zastupiteľstvom na roky  2021 - 2022 

Výška úveru: 300 000,- EUR 

Doba trvania úveru: 

Zabezpečenie: 

 

120 mesiacov (do 30.6.2031) 

bez zabezpečenia 

 

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 8. bodu programu 
Prerokovanie a schvaľovanie podmienok OVS na prenájom nehnuteľnosti 

 
 Starosta informoval poslancov, že sa jedná o miestnosti bývalej sporiteľne. Zámer na prenájom 

bol vyvesený po dobu 15 dní. Ďalej informoval poslancov, že záchody sú tam spoločné 



 4 

s poštou. Nové záchody si nevieme vytvoriť. Žiadateľ spomínal podlahu. V jednej miestnosti 
podlaha je z kameniva, v druhej je doska. Starosta navrhol, že nájomca do miestností si môže 
dať novú podlahu, avšak po skončení nájmu musí dať do pôvodného stavu.  

 p. Belász navrhol prenájom na 5 rokov a 6 mesiacov pred ukončením nech požiada o predlženie 
nájmu. 

 Poslanci s návrhom súhlasili 

 
Nakoľko neboli žiadne pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č.  245/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a  

schvaľuje 
 
zámer prenajať časť nehnuteľnosti registra C-KN parc. č. 1179/2, miestnosti bývalej sporiteľne 

na adrese Hlavná 217/127, 076 31 Streda nad Bodrogom, evidovaná na LV 1109 ako majetok 

obce za cenu  24,- €/m2/rok, doba prenájmu 5 rokov od účinnosti zmluvy v zmysle § 9a) ods. 

1 písm. a), §9 ods. 9 Zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku formou obchodnej verejnej súťaže, 

ktorej podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia. Súťažný návrh je možné podať 

len na prenájom predmetu obchodnej verejnej súťaže ako celku. 

 
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 9. bodu programu 
Prerokovanie žiadosti TJ ŠM o úpravu resp. doplnenie zmluvy o poskytnutí dotácie na rok 
2021 

 

 Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou  

 p. Gornyitzki povedal, že na odmeňovanie trénerov obec nemôže dať dotáciu 

 p. Róth sa opýtal, že ak mu nevyhoveli podmienky v zmluve, prečo ju podpísal? 

 P. Gornyitzki povedal, že pri vyúčtovaní sú neakceptovateľné príjmové doklady. Treba mu 
jasne vysvetliť aké doklady mu uzná zastupiteľstvo 

 Starosta povedal, že výdavky za lekársku prehliadku sú v poriadku, nakoľko lekár o tom vydá 
potvrdenie. Výdavky na zabezpečenie pitného režimu bez obmedzenia nemôže byť. Doklad 
o nákupe PHM by nebol problém, keby vypísal cestovný príkaz. Avšak združenie nefunguje 
vhodne. S finančnými prostriedkami nezaobchádzajú efektívne. 

 Poslanci žiadosť odročili z dôvodu získania ďalších informácií o spôsobe použitia dotácie. 
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K 10. bodu programu 
Rôzne 
 

A) Zrušenie uznesenia pre VYDRA 
 

 Starosta informoval poslancov, že na 18. zasadnutí bolo prijaté uznesenie týkajúce sa parciel 

na výkon poľovníctva. Teraz VYDRA žiada o zrušenie tohto uznesenia, nakoľko VYDRA a LUNA 

sa dohodli. 

 p. Gornyitzki sa opýtal, prečo im robí problém schválené uznesenie? 

 Starosta odpovedal, že pozemky preberie LUNA. Na ich valnom zhromaždení združenie VYDRA 

odovzdá pozemky PZ LUNA  a treba zrušiť aby v budúcnosti neboli ďalšie nedorozumenia. 

V budúcnosti navrhuje odovzdať pozemky tomu združeniu, ktorá preukáže svoju nadpolovičnú 

väčšinu na pozemkoch. 

 

Nakoľko neboli žiadne návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č. 246/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a 

zrušuje 

uznesenie z 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 23.06.2020 č. 152/2020 v plnom 
rozsahu. 
 
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. 
 

B) Prerokovanie a schvaľovanie zmien a úprav rozpočtu pre DD za II.Q 2021 
 

 Starosta oboznámil poslancov s jednotlivými zmenami a úpravami rozpočtu Domova 
dôchodcov  

 
Nakoľko neboli žiadne návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č. 247/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a 

schvaľuje  
 
zmeny a úpravy rozpočtu Domova dôchodcov, Ružová 433/8, 076 31 Streda nad Bodrogom za 2.Q 2021 
tak ako boli predložené.  

 
Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 6 poslancov obecného zastupiteľstva 
Za hlasovalo  6 poslancov 
Proti   0   
Zdržalo sa  0 
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Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 
 

C) Opatrovateľská služba 
 

 Starosta informoval poslancov o možnosti podania žiadosti na opatrovateľskú služby. Projekt 
by fungoval takým istým spôsobom, ako predošlý. Starosta navrhol prijať do pracovného 
pomeru max. 5 opatrovateliek na plný úväzok 

 Poslanci s návrhom súhlasili. 
 
Nakoľko neboli žiadne návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č. 248/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a 

schvaľuje 
 

a) Predloženie žiadosti o NFP na podporu opatrovateľskej služby II, výzva č. OP ĽZ DOP 

2021/8.1.1/01 

b) Zabezpečenie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 

 
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. 
 

 P. Budjač opustil zasadaciu miestnosť. 
 

D) Kontokorentný úver – predlženie  
 

 Starosta informoval poslancov o možnosti predlženia kontokorentného úveru. Ak obec 
nevyčerpá, neplatí ani poplatok. Momentálne sú peniaze, ktoré budú refundované 
z projektu Castle to Castle aj z cezhraničného projektu s obcou Gávavencsello.  Avšak 
budú ešte ďalšie výdavky napr. zaobstaranie žúmp. 

 Poslanci s návrhom na predlženie úveru o 1 rok súhlasili. 
 
Nakoľko neboli žiadne návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č. 249/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a 

schvaľuje 
 
predlženie čerpania kontokorentného úveru  na preklenutie časového nesúladu medzi 
príjmami a výdavkami obce Streda nad Bodrogom vo výške 50 000,- EUR v súlade 
s ustanovením § 36 ods. 2 Zákona 67/2020 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
 
Splatnosť úveru: 1 rok (od 11.08.2021 do 10.08.2022) 
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Zabezpečenie: bez zabezpečenia 
 
Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 5 poslancov obecného zastupiteľstva 
Za hlasovalo  5 poslancov 
Proti   0   
Zdržalo sa  0 

 
Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 
 

E) Chodník 
 

 Starosta informoval poslancov, že obci bol doručený rozpočet na chodník zo zámkovej 
dlažby. Rozpočet je vo výške 139 000,- €. Medzitým projektantka vypracovala rozpočet 
na asfaltový chodník, ktorý by bol 94 000,- €.  

 p. Belász navrhol zámkovú dlažbu. Hoci je drahšia, ale krajšia 
 p. Balla povedal, že chodník zo zámkovej dlažby je nerovný 
 p. Belász povedal, že pri zámkovej dlažbe odvodňovanie je lepšie vyriešené a je to 

oveľa praktickejšie riešenie 
 p. Balla povedal, že rozdiel je 45 000,- €. V obci chodníky sú v zlom stave, potrebujú 

rekonštrukciu. Aj pri bytovke bude treba vybudovať prístupovú cestu. Preto cena je 
rozhodujúca. 

 Poslanci s asfaltovým chodníkom súhlasili. 
 
 
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 13.07.2021 
 
 
 
       .......................................                 ....................................... 
           Bc. Beáta Világiová      Zoltán Mento 

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

Zlatica Tóthová           Mgr. Peter Gornyitzki 


