
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom_ 

Z á p i s n i c a 

z 35. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Strede nad Bodrogom, konaného  

dňa 23.11.2021 

K 1. Bodu programu 

 Privítanie poslancov a ostatných prítomných 

 

Starosta privítal na 35. 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 obce konštatoval , že z 9 poslancov obecného zastupiteľstva je prítomných 6 

poslancov  a preto je obecné zastupiteľstvo spôsobilé rokovať a uznášania schopné. 

 

K 2. Bodu programu  
Schválenie programu zasadnutia  
 

 Starosta obce oboznámil poslancov s programom zasadnutia 

 Pretože k programu neboli žiadne pripomienky , dal starosta o ňom hlasovať  

Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 6 poslancov obecného zastupiteľstva 

za hlasovalo       6 poslancov 
proti                    0 
zdržalo sa           0 
Starosta obce konštatoval, že program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol jednoznačne 

schválený. 

 

K 3. Bodu programu 

 Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice 

 

Za zapisovateľa zápisnice:    Ing. Katarína Nagyová 

Za overovateľov zápisnice : Mgr. Peter Gornyitzky, Viktor Tokár 

Za členov návrhovej komisie starosta určil: Alexander Kačik, Richard Budjač 

Na zasadnutie dorazil aj pán Ladislav Belász, počet poslancov je 7. 

 

 



K bodu 4. programu 

Prerokovanie žiadosti DD o schválenie zvýšenia úhrady 

 

Riaditeľka DD Monika Ballová informovala zastupiteľstvo o tom prečo žiada o zvýšenie 

úhrady pre DD. Zvýšenie úhrady odôvodňuje tým, že na budúci rok sa zvýši cena elektriny, 

potravín, musia kúpiť program Cignus kvôli elektronizácií, zaškoliť zamestnancov. Príjmy 

nestačia na výdavky. 

 

Návrh na uznesenie č. 271/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a  

a) schvaľuje 

žiadosť Domova dôchodcov , Ružová 433/8, 07631 Streda nad Bodrogom o zvýšenie 

nákladov v Domove Dôchodcov v zmysle prílohy č. 1 žiadosti 

b)   ukladá 

starostovi zapracovať uvedené zmeny do VZN obce. 

Nakoľko neboli žiadne návrhy ani pripomienky , starosta dal  hlasovať o návrhu uznesenia.  

Prezentovalo sa :   7 poslancov 

Hlasovalo „za“  :     6 poslancov 

Hlasovalo „proti“:  0 poslancov 

Zdržalo sa:               1 poslancov (p. Budjač) 

Starosta obce konštatoval , že obecné zastupiteľstvo jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 
 
K 5.bodu programu 

Informácia o stave účtov 

 

Starosta obce informoval  poslancov o stave účtov k 23.11.2021    
Na účte OÚ vedenom v SLSP a.s. je :......................29 810,90 € 
Na účte OÚ vedenom vo VUB a.s. je: ....................11 329,82 € 
Na účte vedenom v Poštovej banke je:....................5 779,69 € 
Spolu je na všetkých účtoch ku dňu 23.11.2021     46 920,41 € 
 
Starosta konštatoval, že obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informácie o stave účtov 

obce ku dňu  23.11.2021. 

 

 

 

 



K 6. bodu programu 

Kontrola plnení uznesení 

 

Na 34. riadnom zasadnutí ObZ boli prijaté uznesenia č. 259-270.  
 
Uznesenia boli čiastočne splnené alebo sa priebežne plnia. 
 
K 7. bodu programu 

Prerokovanie a schválenie zámeru na prenájom časti parcely reg. C č. 1179/1 

Pán starosta informoval poslancov  o prenájme časti parcely reg. C č. 1179/1. 

Návrh na uznesenie č.  272/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál 

schvaľuje 

Prenájom časti parcely č. 1179/1 v k.ú. Streda nad Bodrogom , jedná sa o parcelu registra „C“ 

vo výmere 2,1 m2 na umiestnenie samoobslužného automatu slúžiaceho k vydávaniu 

zásielok , jeho prevádzkovania, servisu  a obmeny. Presné umiestnenie prenajímanej časti 

nehnuteľnosti je uvedený v prílohe č. 1 zámeru. Časť nehnuteľnosti sa prenajíma obchodnej 

spoločnosti Packeta Slovakia , s.r.o. IČO:  48136 999, so sídlom Kopčianska 3338/82A, 

Bratislava- mestská časť Petržalka, PSČ 07631 na dobu neurčitú, za dohodnuté nájomné       

1,- Euro/rok počas trvanie nájomného vzťahu. 

Zdôvodnenie osobitného zreteľa: Osobitný zreteľ spočíva predovšetkým v tom, že predmetom 

prenájmu má byť iba pozemok v minimálnej výmere a to 2,1 m2  nachádzajúci sa v centre obce za 

účelom umiestnenia samoobslužného automatu slúžiaceho k vydávaniu zásielok pre všetky fyzické 

osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na území obce. Pre všetky právnické osoby so sídlom 

alebo s miestom prevádzky na území obce nie len počas pracovnej doby ale kedykoľvek.  Aj tým sa 

zabezpečí lepšie poskytovanie služieb a  uspokojovanie potrieb osôb z hľadiska obce.  

Nakoľko neboli žiadne návrhy ani pripomienky , starosta dal  hlasovať o návrhu uznesenia.  

Prezentovalo sa :   7 poslancov 

Hlasovalo „za“  :     7 poslancov 

Hlasovalo „proti“:  0 poslancov 

Zdržalo sa:               0 poslancov 

Starosta obce konštatoval , že obecné zastupiteľstvo jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 

 

 

 



 K 8. bodu programu 
 Prerokovanie žiadosti RESTART o.z. o poskytnutie dotácie na rok 2022 
 
Starosta udelil slovo predsedovi komisie pre rozpočet, výstavbu a správu obecného majetku  
aby oboznámil prítomných s návrhom komisie. 
Starosta informoval poslancov, že poskytnutá dotácia by bola využitá  na organizovanie rôznych 

športových a kultúrnych podujatí. Ďalej by sa chceli zúčastniť na športových  
súťažiach v okolitých obciach. 

Ich cieľom je predovšetkým zblížiť mládež a zmysluplné strávenie voľného času. 

Návrh na uznesenie č.  273/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a 

schvaľuje 

dotáciu na rok 2022 pre Restart o.z. , Spodná 462/19, 07631 Streda nad Bodrogom v sume 

2000,- € 

Nakoľko neboli žiadne návrhy ani pripomienky , starosta dal  hlasovať o návrhu uznesenia.  

Prezentovalo sa :   7 poslancov 

Hlasovalo „za“  :     7 poslancov 

Hlasovalo „proti“:  0 poslancov 

Zdržalo sa:               0 poslancov 

Starosta obce konštatoval , že obecné zastupiteľstvo jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 

 

K 9. bodu programu 
Prerokovanie žiadosti TJ ŠM o poskytnutie dotácie na rok 2022 
 
Pán starosta informoval poslancov  o žiadosti TJ ŠM , kde žiadajú dotáciu na rok 2022  
14 000,-€ . 

 Z toho:       -  na prepravu 3000,-€ ,  
                     -  na odmeňovanie rozhodcov 3000,-€ 
                     -  na športové potreby 3000,- € 
                     -  cestovné +tréner 2000,-€ 
                     -  občerstvenie pre hráčov 2000,-€ 
                     -  drobné náklady   1000,-€ 
 
Hlavná kontrolórka a poslanci obecného zastupiteľstva navrhli aby bola schválená suma 
12 000,-€   Dotácia by mala byť zdokladovaná zmluvou, a požadovaná suma im bude 
vyplatená na 3x.  

 

 



Návrh na uznesenie č. 274/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a 

schvaľuje 

dotáciu na rok 2022 pre TJ ŠM  Streda nad Bodrogom vo výške  12000,- € Podmienky 

čerpania dotácie budú určené zmluvou, ktorá pred podpisom bude schválená obecným 

zastupiteľstvom. 

Nakoľko neboli žiadne návrhy ani pripomienky , starosta dal  hlasovať o návrhu uznesenia.  

Prezentovalo sa :   7 poslancov 

Hlasovalo „za“  :     7 poslancov 

Hlasovalo „proti“:  0 poslancov 

Zdržalo sa:               0 poslancov 

Starosta obce konštatoval , že obecné zastupiteľstvo jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 
 

K 10. Bodu programu 
Prerokovanie žiadosti MS SČK o poskytnutie dotácie na rok 2022 
 
Pán starosta informoval poslancov o žiadosti MS SČK, ktorý vo svojej žiadosti uviedol načo sa 
použije žiadaná dotácia: 
-na organizovanie bezplatného odberu krvi v obci Streda nad Bodrogom 
-na pomoc odkázaným, osamelým osobám 
 
Návrh na uznesenie č.  275/ 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a  

schvaľuje 

dotáciu na rok 2022 pre MS SČK , 076 31 Streda nad Bodrogom v sume 350,-€ 

Nakoľko neboli žiadne návrhy ani pripomienky , starosta dal  hlasovať o návrhu uznesenia. 

Prezentovalo sa :   7 poslancov 

Hlasovalo „za“  :     7 poslancov 

Hlasovalo „proti“:  0 poslancov 

Zdržalo sa:               0 poslancov 

Starosta obce konštatoval , že obecné zastupiteľstvo jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 
 

 
 
 
 



K 11. bodu programu 
 Prerokovanie návrhu VZN „ Miestne dane a miestne poplatky za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady na území obce Streda nad Bodrogom 
 
Pán  starosta informoval zastupiteľstvo o návrhu VZN„ Miestne dane a miestne poplatky za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Streda nad Bodrogom“ 

- p. Budjač navrhol aby do VZN bola zapísaná aj Daň za terasy. 
- P.Balla a p. Gornyitzky navrhli, aby sa zmenila sadzba na Miestne dane a miestne 

poplatky, s čím súhlasili aj ostatní členovia zastupiteľstva. 

Daň z pozemkov 
Navrhované zmeny  vo VZN § 5 Základ dane : Hodnota pôdy za m2 

- orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady  0,400 € 
- trvalé trávnaté porasty  0,070 € 
- záhrady  2,00 € 
- lesné pozemky 0,050 € 
- zastavené plochy a nádvoria  2,00€ 
- ostatné plochy 2,00€ 
 
Daň za stavieb 
Navrhované zmeny  vo VZN §10 Sadzba dane v m2 

-stavba na bývanie  0,090  € 
-stavba na pôdohospodársku produkciu 0,120€ 
-chaty a stavby na individuálnu rekreáciu  0,250 € 
-samostatné stojace garáže 0,250 € 
-stavby hromadných garáží  0,250 € 
-stavby hromadných garáži umiestnené pod zemou 0,250 € 
-priemyselné stavby, stavby energetické, skladovanie vlastnej produkcie a na vlastnú 
administratívu 0,300 € 
-stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť 0,600 € 
-ostatné stavby  0,180 € 
 
Daň z bytov 
Navrhované zmeny  vo VZN §14 Sadzba dane v m2 
-byty  0,070 € 
-nebytové priestory 0,060 € 
-za nebytové priestory v bytovom dome využívané na rôzne účely 0,600 € 

 

Navrhované zmeny  vo VZN §21  Daň za psa 5 € 
 
Navrhované zmeny  vo VZN §26 Daň za užívanie verejného priestranstva 

f) za trvalé parkovanie 0,100 € 

 

 

 

 

 



Návrh uznesenia č. 276/ 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a  

       a)    schvaľuje zmeny a doplnky k VZN „Miestne dane a miestne poplatky za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území obce Streda nad Bodrogom“ tak ako boli 

prezentované 

b)   ukladá 

starostovi zapracovať uvedené zmeny do VZN obce. 

Nakoľko neboli žiadne iné návrhy ani pripomienky , starosta dal  hlasovať o návrhu 

uznesenia. 

Prezentovalo sa :   7 poslancov 

Hlasovalo „za“  :     7 poslancov 

Hlasovalo „proti“:  0 poslancov 

Zdržalo sa:               0 poslancov 

Starosta obce konštatoval , že obecné zastupiteľstvo jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 
 

K 12 .bodu programu  

Prerokovanie návrhu Rozpočtu obce Streda nad Bodrogom na rok 2022 

 

Starosta obce predkladal návrh Rozpočtu obce  Streda nad Bodrogom na rok 2022. 

 

Návrh uznesenia č. 277/ 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a  

Berie  na vedomie 

Návrh rozpočtu obce Streda nad Bodrogom na rok 2022 s výhľadom na roky 2023-2024 bez 

pripomienok. 

Nakoľko neboli žiadne návrhy ani pripomienky , starosta dal  hlasovať o návrhu uznesenia. 

Výsledok hlasovania: prezentovalo sa  7   poslancov obecného zastupiteľstva 

Prezentovalo sa :   7 poslancov 

Hlasovalo „za“  :     7 poslancov 

Hlasovalo „proti“:  0 poslancov 

Zdržalo sa:               0 poslancov 

Starosta obce konštatoval , že obecné zastupiteľstvo jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 

 



K. 13 bodu  programu  

Rôzne 

 

A) Prerokovanie žiadosti Klubu hráčov mariášu SNB o poskytnutie dotácie na rok 2022 

Pán starosta informoval poslancov o občianskom združení mariášu SNB. Dotácie by použili na 

rôzne ocenenia, cestovné náklady, občerstvenie. 

Návrh uznesenia č. 278/ 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a  

schvaľuje 

dotáciu na rok 2022 pre Klub hráčov mariášu Streda nad Bodrogom, Spodná 469/3, Streda 
nad Bodrogom v sume 500,- € 

Nakoľko neboli žiadne návrhy ani pripomienky , starosta dal  hlasovať o návrhu uznesenia. 

Výsledok hlasovania: prezentovalo sa  7   poslancov obecného zastupiteľstva 

Prezentovalo sa :   7 poslancov 

Hlasovalo „za“  :     7 poslancov 

Hlasovalo „proti“:  0 poslancov 

Zdržalo sa:               0 poslancov 

Starosta obce konštatoval , že obecné zastupiteľstvo jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 

B) Prerokovanie žiadosti TAVI klub Streda nad Bodrogom o poskytnutie dotácie na rok 

2022 

Viktor Tokár ako predseda TAVI  klub informoval zastupiteľstvo o žiadosti na dotáciu na rok 
2022, žiadali 1000,- € 

Návrh uznesenia č. 279/ 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a  

schvaľuje 

dotáciu na rok 2022 pre TAVI klub Streda nad Bodrogom, Spodná 887/11, Streda nad 
Bodrogom v sume 1000,- €. 

Nakoľko neboli žiadne návrhy ani pripomienky , starosta dal  hlasovať o návrhu uznesenia. 

Výsledok hlasovania: prezentovalo sa  7   poslancov obecného zastupiteľstva 

Prezentovalo sa :   7 poslancov 

Hlasovalo „za“  :     7 poslancov 



Hlasovalo „proti“:  0 poslancov 

Zdržalo sa:               0 poslancov 

Starosta obce konštatoval , že obecné zastupiteľstvo jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 

C) Schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie finančného príspevku k projektu „ 

Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrneho domu v obci Streda nad Bodrogom 

Návrh na uznesenie č. 280/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Streda nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a  

Schvaľuje 

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

"Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrneho domu v obci Streda nad Bodrogom" vo výške  

2 990,12 EUR, t. j. minimálne 5% z výšky celkových oprávnených výdavkov projektu v súlade s 

PPP č. 18.“Maximálna a minimálna výška príspevku“,  

- financovania prípadných neoprávnených výdavkov z vlastného rozpočtu.  

 

Nakoľko neboli žiadne návrhy ani pripomienky , starosta dal  hlasovať o návrhu uznesenia 

Prezentovalo sa :   7 poslancov 

Hlasovalo „za“  :     7 poslancov 

Hlasovalo „proti“:  0 poslancov 

Zdržalo sa:               0 poslancov 

Starosta obce konštatoval , že obecné zastupiteľstvo jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 

Návrh na uznesenie č. 281/ 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a  

schvaľuje 

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 
"Podpora udržateľnosti a odolnosti knižnice v obci Streda nad Bodrogom" vo výške minimálne 
5% z maximálnej výšky celkových oprávnených výdavkov projektu v súlade s PPP č. 
18.“Maximálna a minimálna výška príspevku“, maximálne však do výšky 10 000 EUR (5%), 
- financovania prípadných neoprávnených výdavkov z vlastného rozpočtu.  
 
Nakoľko neboli žiadne návrhy ani pripomienky , starosta dal  hlasovať o návrhu uznesenia 

Prezentovalo sa :   7 poslancov 

Hlasovalo „za“  :     7 poslancov 

Hlasovalo „proti“:  0 poslancov 

Zdržalo sa:               0 poslancov 



Starosta obce konštatoval , že obecné zastupiteľstvo jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 

D) Prerokovanie zastavovacej štúdii na parcelách reg.  „C“ 

č.1728/1,1728/2,1728/3,1728/7,1728/9 

-Pán starosta informoval poslancov o výstavbe novej bytovky. Navrhol poslancom aby sa 

vypracovalo komplet štúdium  na tieto plochy, pre hromadnú bytovku  a individuálnu 

výstavbu vrátane technickej infraštruktúry s lokalitou pre hromadnú garážovú výstavbu. 

-pán Budjač navrhol aby pozemok na  parcele  E/63  bolo vysporiadané nakoľko ten pozemok 

nepatrí obci ale štátu. 

Návrh na uznesenie č.  282/ 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a  

schvaľuje 

vypracovanie zastavovacej štúdie na parcelách reg.   „C“č.1728/1,1728/2,1728/3,1728/7, 

1728/9 a na parcelách reg. „E“ č. 2218/1,2218/2,2218/3 v k.ú. obce Streda nad Bodrogom 

pre hromadnú  bytovú a individuálnu výstavbu vrátane technickej infraštruktúry s lokalitou 

pre hromadnú garážovú výstavbu. 

poveruje 

Starostu obce na zabezpečenie vypracovania uvedenej štúdie. 

 

Nakoľko neboli žiadne návrhy ani pripomienky , starosta dal  hlasovať o návrhu uznesenia 

Prezentovalo sa :   7 poslancov 

Hlasovalo „za“  :     7 poslancov 

Hlasovalo „proti“:  0 poslancov 

Zdržalo sa:               0 poslancov 

Starosta obce konštatoval , že obecné zastupiteľstvo jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 

E) Prerokovanie výzvy a predkladanie žiadosti o poskytnutie  príspevku v rámci 

programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ 

Poslanci sa dohodli,  že momentálne sa s tým nebudú zaoberať ,nakoľko je to príliš veľká 

investícia pre obec Streda nad Bodrogom. 

F) Prerokovanie žiadosti Vinohradnícky spolok SNB o poskytnutie dotácie na rok 2022  
Pán Dionýz  Balla informoval poslancov o žiadosti Vinohradnického spolku SNB, ktorý vo 
svojej žiadosti uviedli načo by použili žiadanú dotáciu: 

-na organizovanie ochutnávky vína v obci SNB 
-na deň otvorených pivníc,  
-na vianočné trhy 



- na varník  
-na betónové lavice 
-kôš kovový  
 
Návrh na uznesenie č.  283 / 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a  

schvaľuje 

dotáciu na rok 2022 pre Vinohradnícky spolok SNB , 076 31 Streda nad Bodrogom v sume 
900 ,-€. 

Nakoľko neboli žiadne návrhy ani pripomienky , starosta dal  hlasovať o návrhu uznesenia. 

Prezentovalo sa :    7 poslancov 

Hlasovalo „za“  :      7 poslancov 

Hlasovalo „proti“:   0 poslancov 

Zdržalo sa:                0 poslancov 

 

Starosta obce konštatoval , že obecné zastupiteľstvo jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 

K 14. bodu  programu  

Diskusia 

 

K 15. bodu  programu  

 Záver 

Pretože program zasadnutia  bol vyčerpaný, p. starosta poďakoval poslancom za aktívny 

prístup a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

V Strede nad Bodrogom, dňa 23.11.2021 

 

.................................. ................................ 

Ing. Katarína Nagyová     Zoltán Mento 

      zapisovateľka             starosta obce 

Overovatelia zápisnice 

 

..................................... .................................... 

 Mgr. Peter Gornyitzky                                                                                        Viktor Tokár          


