
Obecné zastupiteľstvo obce Streda nad Bodrogom 
 

U Z N E S E N I A 
 

z 30. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Strede nad Bodrogom,  
ktoré sa konalo dňa 15.06.2021 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

Uz. č. 232/2021 
 

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. 
 
 
Uz. č. 233/2021 
 
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. 

 
 
Uz. č. 234/2021 
 
berie na vedomie 

správu hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2020. 
 
 
 
Uz. č. 235/2021 
 
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 €. 

 
 
Uz. č. 236/2021 
 
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. 
 



 
Uz. č. 237/2021 
 
berie na vedomie 

správu hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách. 
 

 
 
Uz. č. 238/2021 
 
schvaľuje 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Streda nad Bodrogom na roky 2021 – 2027 
tak ako bol predložený. 
 
 
 
Uz. č. 239/2021 
 
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.  
 
 
 
Uz. č. 240/2021 
 
schvaľuje 

rekonštrukciu chodníka v obci Streda nad Bodrogom od ulice Hlavná 94/119 po železničný 
prejazd s asfaltovým povrchom. 
 
 
 
Uz. č. 241/2021 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uz. č. 242/2021 
 

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. 

 


