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Obecné zastupiteľstvo v  Strede nad Bodrogom  

 

Z á p i s n i c a  
z 32. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Strede nad Bodrogom, 

konaného dňa 10.08.2021 v miestnosti č.23 obecného úradu 
 
 

K 1. bodu programu 
 
Starosta privítal na 32. 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 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, Richard Budjač 
Za členov návrhovej komisie starosta určil:  Dionýz Balla, Viktor Tokár 
 
 

K 4. bodu programu 
Informácia o stave účtov 

 
Starosta informoval poslancov o stave účtov k 10.08.2021 
Na účte OÚ vedenom v SLSP a.s. je ...... ................         44 518,00 € 
Na účte OÚ vedenom vo VÚB. a.s. VUB je .............          0,00 €  
Na účte vedenom v Poštovej banke je .................. 34,81 €  
SPOLU je na všetkých účtoch ku dňu 10.08.2021            44 552,81 € 
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Starosta konštatoval,  že obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informácie o stave účtov 
obce ku dňu 10.08.2021. 
 
 

K 5. bodu programu 
Kontrola plnenia uznesení 
 
Starosta informoval poslancov o plnení uznesení č. 243/2021 až 249/2021 z predchádzajúceho 
zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 13.07.2021. Konštatoval, že uznesenia 
z predchádzajúceho zasadnutia boli splnené.  
 

Obecné zastupiteľstvo informáciu o plnení uznesení č. 243/2021  až 249/2021  vzalo na 
vedomie. 
 
 

K 6. bodu programu  
Prerokovanie žiadosti TJ ŠM o úpravu resp. doplnenie zmluvy o poskytnutí dotácie na rok 

2021 

 
 Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou. Konštatoval, že sa jedná o presun finančných 

prostriedkov. V žiadnom prípade sa nejedná o zvýšenie dotácie 

 Bod č.1 p. Gornyitzki navrhol schváliť s podmienkou doloženia cestovného príkazu. Bod č. 2 
navrhol zamietnuť 

 p. Budjač navrhol  bod č.3  bod č. 4 zlúčiť a vyhovieť podľa žiadosti  
 

Nakoľko neboli žiadne pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č. 250/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a  

a) schvaľuje zmenu v Zmluve o poskytnutí dotácie č. 3/2021 v bode „a“, a to úpravu možnosti 

prepravy hráčov individuálnou formou 

b) zamieta odmeňovanie trénerov jednotlivých mužstiev 

c) schvaľuje zlúčenie bodu 3. a 4. podľa predloženej žiadosti. 

 
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 žiadosti Belász Ladislava o odkúpenie pozemku 
 

 Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou 
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 p. poslanec Belász informoval poslancov, že sa jedná o pozemok, ktorý je pod budovou firmy 
Stavebniny-BELÁSZ. Taktiež by chceli aj parcelu č. 1843/1, ktorá je za budovou. 

 Starosta konštatoval, že predaj parcely reg. „C“ č. 1843/2 nie je problém, lebo je pod budovou 
a majiteľom stavby je p. Belász. Parcela reg. „C“ č. 1843/1 už je problematická , nakoľko 
z bezpečnostného hľadiska je prístupnosť k Domove dôchodcov problémom. Prenájom by bol 
riešením 

 p. Belász povedal, že prenájom ich nezaujíma 

 p. Gornyitzki navrhol rozdeliť pozemok a nechať prístup požiarnej technike 

 p. Budjač navrhol žiadosť zamietnuť, nakoľko v žiadosti je uvedená celková parcela reg. „E“. 
Osobitný zreteľ platí len pre parcelu, ktorá je pod budovou. Na druhú časť pozemku treba 
vyhlásiť súťaž. Navrhol parcely zamerať a dať zapísať na kataster. 

 P. Róth povedal, že na ďalšiu schôdzu pripraví oficiálne stanovisko k prístupu na pozemok 
ohľadom požiarneho hľadiska 
 

Nakoľko neboli žiadne pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č. 251/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a  

zamieta 

žiadosť Ladislava Belásza, bytom Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom zo dňa 
30.07.2021 o odkúpenie pozemku parc. reg. „E“ č. 53/2. 
 
Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 7 poslancov obecného zastupiteľstva 
Za hlasovalo  6 poslancov 
Proti   0 poslancov  
Zdržalo sa  1 poslancov (p. Tokár) 

 
Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 
 

 p. poslanec Belász opustil zasadaciu miestnosť. 
 
 

K 8. bodu programu 
Prerokovanie žiadosti p. Lubyho na odkúpenie pozemku 

 

 Starosta informoval poslancov, že rozprával s p. Lubym a chcel by prísť osobne 
s nejakým návrhom. Ďalej informoval poslancov, že nákup jeho pozemku pre obec 
tento rok nie je aktuálny, ani p. Lubyho to nesúri. 
 

 
K 9. bodu programu 
Prerokovanie aktuálnych výziev 

 

 Starosta informoval poslancov, že je vyhlásená výzva na výstavbu detského ihriska. Nie je to 
štandardné ihrisko, ihrisko musí obsahovať ekologické prvky. Momentálne treba podať 
žiadosť. Po schválení príde projektant, ktorý navrhuje ihrisko a vypracuje projekt na mieru. 
Podmienkou je, že musí byť na verejne prístupnom mieste, preto starosta navrhol športový 
areál. Miesto je bezpečné a ohraničené. 
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Nakoľko neboli žiadne pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č.  252/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a  

schvaľuje 
 

a) predloženie žiadosti o dotáciu na výstavbu detského ihriska v rámci projektu MPSVaR SR 

„Rodinka“ 

b) zabezpečenie spoluúčasti z rozpočtu obce podľa potreby až do plnej výšky projektu. 

 
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 10. bodu programu 
Informácie o činnosti MAS Bodrog 
 

 Starosta informoval poslancov, o činnosti MAS Bodrog. Konštatoval, že v blízkej budúcnosti by 
mali vyjsť nové výzvy, ktoré obec môže využiť na výstavbu zelenej infraštruktúry, na výstavbu 
detského ihriska, alebo na skrášľovanie verejných priestranstiev. Finančné prostriedky nebudú 
vyčlenené na asfaltovanie, ani na výstavbu chodníkov.  
 
 

K 11. bodu programu 
Rôzne 
 
A) 

 Starosta informoval poslancov, že 21.augusta bude uskutočnené podujatie v rámci 
cezhraničnej spolupráce s Maďarskom v obci Gávavencsellő. V rámci projektu obce 
majú za úlohu organizovať 1 akciu v obci Gávavencsellő a 1 akciu v Strede nad 
Bodrogom. Predmetom projektu bolo zaobstaranie mobilného pódia pre slovenskú 
stranu a ozvučenia pre maďarskú stranu. V obci Streda nad Bodrogom toto podujatie 
bude uskutočnené 28.augusta 2021 na miestnom futbalovom ihrisku. Vystúpia 
tanečné skupiny a rôzne hudobné skupiny. Na konci programu vo večerných hodinách 
bude ohňostroj a následne pouličná zábava.  

 Starosta oslovil miestne spolky, aby sa zapojili do programu s prípravou tradičného 
jedla 

 p. Tokár potvrdil účasť spoločnosti TAVI KLUB 
 
 
B) Čistenie Bodrogu 
 

 Starosta informoval poslancov, že v dňoch 6., 7. a 8. 9. 2021 v spolupráci s SVP sa 
uskutoční čistenie rieky Bodrog. Do práce sa môžu zapojiť dobrovoľníci, zamestnanci 
obecného úradu, ako aj občania obce.  
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K 12. bodu programu 
Diskusia 
 
V diskusii neboli žiadne príspevky 
 
 
K 13. 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 10.08.2021 
 
 
 
       .......................................                 ....................................... 
           Bc. Beáta Világiová      Zoltán Mento 

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

Ing. Vladimír Róth      Richard Budjač 


