
Obecné zastupiteľstvo obce Streda nad Bodrogom 
 

U Z N E S E N I A 
 

z 31. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Strede nad Bodrogom,  
ktoré sa konalo dňa 13.07.2021 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

Uz. č. 243/2021 
 

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. 
 
 
Uz. č. 244/2021 
 
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 

 
 
 
Uz. č. 245/2021 
 
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. 

 
 
 



Uz. č. 246/2021 
 
zrušuje 
 
uznesenie z 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 23.06.2020 č. 152/2020 v plnom 
rozsahu. 
 
 
Uz. č. 247/2021 
 
schvaľuje 
 
zmeny a úpravy rozpočtu Domova dôchodcov, Ružová 433/8, 076 31 Streda nad Bodrogom za 
2.Q 2021 tak ako boli predložené.  
 
 
Uz. č. 248/2021 
 
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 

 

 
Uz. č. 249/2021 
 
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) 
 
Zabezpečenie: bez zabezpečenia 
 
 


