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Obecné zastupiteľstvo v  Strede nad Bodrogom  

 

Z á p i s n i c a  
z 36. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Strede nad Bodrogom, 

konaného dňa 14.12.2021 v zasadačke obecného úradu 
 
 

K 1. bodu programu 
 
Starosta privítal na 36. 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 

 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 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, Ladislav Belász 
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 14.12.2021 
Na účte OÚ vedenom v SLSP a.s. je ...... ................     29 663,25 € 
Na účte OÚ vedenom vo VÚB. a.s. VUB je .............               0,00 €  
Na účte vedenom v Poštovej banke je ..................        5 772,69 €  
SPOLU je na všetkých účtoch ku dňu 14,12.2021        35 435,94 € 
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Starosta konštatoval,  že obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informácie o stave účtov 
obce ku dňu 14.12.2021. 
 
 

K 5. bodu programu 
Kontrola plnenia uznesení 
 
Starosta informoval poslancov o plnení uznesení č. 271/2021 až 283/2021 z predchádzajúceho 
zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 23.11.2021. Konštatoval, že uznesenia 
z predchádzajúceho zasadnutia boli splnené, alebo sa priebežne plnia.  
 

Obecné zastupiteľstvo informáciu o plnení uznesení č. 271/2021  až 283/2021  vzalo na 
vedomie. 
 
 

K 6. bodu programu  
Prerokovanie a schvaľovanie VZN „Miestne dane a poplatky za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území obce Streda nad Bodrogom“ 

 

 Starosta konštatoval, že návrh VZN bol vyvesený 26.11.2021. Zákonná lehota bola dodržaná 
a obec k návrhu nedostala žiadne pripomienky.  

 
Nakoľko neboli žiadne pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č. 284/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a  

schvaľuje 

VZN č. 1/2021 „Miestne dane a poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území 
obce Streda nad Bodrogom“ tak ako bol predložený.  
 

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. 
 
 
K 7. bodu programu 
Stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu obce Streda nad Bodrogom 

 
 Starosta udelil slovo hlavnej kontrolórke 

 Hlavná kontrolórka konštatovala, že návrh rozpočtu je spracovaný podľa zákona č. 583/2004 
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení niektorých predpisov. Návrh rozpočtu vychádza z prognózy MF SR Rozpočet verejnej 
správy na roky 2022 až 2024 za mestá a obce. Príjmová časť je zostavená s náležitou 
opatrnosťou, zohľadňuje situáciu a predpokladaný vývoj v SR a celej EÚ. Výdavková časť je 
zostavená tak, aby zabezpečila financovanie výkonu samosprávnych pôsobnosti obce, úhradu 
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záväzkov, financovanie nákladov preneseného výkonu štátnej správy, financovanie výdavkov 
spojených so správou, údržbou majetku. Na základe uvedených skutočností hlavná kontrolórka 
odporúčala obecnému zastupiteľstvu v Strede nad Bodrogom uvedený návrh rozpočtu na rok 
2022 schváliť a návrh programového rozpočtu na roky 2023 -2024 zobrať na vedomie.   
 

Nakoľko k bodu neboli žiadne pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č. 285/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

berie na vedomie 
 
stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtu na rok 2022 a roky 2023-2024.  
 
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. 
 
 
K 8. bodu programu 
Prerokovanie a schvaľovanie Rozpočtu obce Streda nad Bodrogom na rok 2022 

 

 Starosta konštatoval, že návrh bol vyvesený dňa 26.11.2021. Zákonná lehota bola dodržaná 
a obec k návrhu nedostala žiadne pripomienky.  

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

 
Návrh na uznesenie č.  286/2021  
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a 

a) schvaľuje rozpočet obce Streda nad Bodrogom na rok 2022  

b) berie na vedomie rozpočet obce Streda nad Bodrogom na roky 2023-2024  

tak ako bol predložený.  

 
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. 
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K 9. bodu programu 
Prerokovanie žiadosti MS SČK o poskytnutie dotácie na rok 2021 

 Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou  
 

Nakoľko neboli žiadne návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
 
Návrh na uznesenie č. 287/2021 
 
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,- €. 
 
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. 

 
 
K 10. bodu programu 
Schválenie plánu kontrolnej činnosti HK obce na I.polrok 2022 
 

 P. Róth opustil zasadaciu miestnosť 
 Starosta udelil slovo hlavnej kontrolórke 
 Hlavná kontrolórka oboznámila poslancov s plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2022. 

Konštatovala, že návrh bol vyvesený na úradnej tabuli obce od 29.11.2021. Informovala 
poslancov, že na základe podnetu a poznatkov jej môžu dať konkrétne úlohy počas celého roka 
 

Nakoľko neboli žiadne návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č. 288/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

schvaľuje  

plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2022.  
 
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. 
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K 11. bodu programu 
Prerokovanie návrhu VZN „O podmienkach poskytovania stravovania a príspevku na toto 
stravovanie pre dôchodcov  
 

 Starosta oboznámil poslancov s návrhom VZN.  
Navrhol poslancom výšku príspevku určiť: 
- podľa výšky dôchodku 
- či dôchodca žije sám, alebo s rodinným príslušníkom 
- či má nedoplatky na dani alebo nie. 

 Poslanci informácie vzali na vedomie 
 
 
K 12. bodu programu 
Prerokovanie výzvy SFZ na predkladanie žiadosti o finančný príspevok v rámci projektu Eurá 
z Eura“ 
 

 Starosta oboznámil poslancov s výzvou. Informoval ich, že žiadosti sa podávajú do 
10.01.2022. Navrhol do žiadosti zapracovať rekonštrukciu tribúny, konkrétne 
zateplenie strecha a výmenu lavičiek. Ďalšiu možnosť navrhol vybudovanie fitnes 
ihriska. 

 P. Belász navrhol porozmýšľať o možnosti vybudovania posilňovne 
 Starosta povedal, že nakoľko je krátky termín na vypracovanie žiadosti, z toho dôvodu 

navrhol vybudovanie fitnes ihriska, nakoľko projekt na ihrisko je už hotový 
 

Nakoľko neboli žiadne návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č. 289/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

schvaľuje  

- predloženie žiadosti o finančný príspevok v rámci projektu „EURÁ z EURA“ 
- zabezpečenie spolufinancovania projektu vo výške 25 %. 

 
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. 
 
 
K 13. bodu programu 
Rôzne 
 

A) Rómsky projekt 
 

 Starosta oboznámil poslancov s výzvou. V rámci výzvy navrhol vybudovanie chodníka od závor 
smerom ku kruhovému objazdu. Projekt na uvedený úsek je hotový.   

 
 
Nakoľko neboli žiadne návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
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Návrh na uznesenie č. 290/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

schvaľuje  

- predloženie žiadosti v rámci Výzvy o NFP, kód výzvy OPLZ-P06-SC611-2021-2, 
zameranie Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry na rekonštrukciu 
chodníka na ulici Hlavnej v Strede nad Bodrogom 

- zabezpečenie spolufinancovania projektu vo výške 5 %. 
 
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. 
 
 

B) Organizačný poriadok 
 

 Starosta oboznámil poslancov s nový organizačným poriadkom. Informoval poslancov, že 
posledný organizačný poriadok je z roku 2013. Sú tam uvedené funkcie, ktoré nie sú obsadené. 
Pracovné zaradenia sú neaktuálne preto sa rozhodol o zmene organizačného poriadku. 
 

Nakoľko neboli žiadne návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č. 291/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

berie na vedomie 
 

Organizačný poriadok obecného úradu v Strede nad Bodrogom. 
 
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. 
 
 

C) Správa hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách 
 

 Starosta udelil slovo hlavnej kontrolórke 
 Hlavná kontrolórka informovala poslancov o vykonanej kontrole obecnej kolkárne. 

Konštatovala, že aj tohtoročné hospodárenie bolo v podstatnej miere podmienené 
obmedzeniami vyplývajúce z pandémie ochorenia COVID-19, ale v dôsledku opatrení 
ktoré obec tohto roku vykonala, znížila celkové náklady na podnikateľskú činnosť. 
Odporúčala naďalej kontrolovať plnenie výnosov a čerpanie nákladov v priebehu 
účtovného obdobia  s cieľom  zabezpečiť ziskové hospodárenie. 
 

Nakoľko neboli žiadne návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
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Návrh na uznesenie č. 292/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

berie na vedomie  
 
Správu hlavnej kontrolórky č. 7/2021 o zhodnotení hospodárskeho výsledku podnikateľskej 
činnosti obce Streda nad Bodrogom k 30.9.2021. 
 
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. 
 
 
K 13. bodu programu 
Diskusia 
 
V diskusii neboli žiadne príspevky 
 
 
K 14. 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 14.12.2021 
 
 
 
       .......................................                 ....................................... 
           Bc. Beáta Világiová      Zoltán Mento 

zapisovateľka       starosta obce 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:  
 
 
       .......................................               ....................................... 
        Ing. Vladimír Róth       Ladislav Belász   


