
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  

 

Z á p i s n i c a  
 

z 37. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Strede nad Bodrogom, 

konaného dňa 25.01.2022 v zasadačke obecného úradu 

 
 

K 1. Bodu programu 

Privítanie poslancov a ostatných prítomných 

 

Starosta privítal na  riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva poslancov obecného 

zastupiteľstva a ostatných prítomných. 

Prítomní:                   poslanci v počte 8   podľa prezenčnej listiny 

Hlavný kontrolór:    Nóra Michová 

Hostia:                       podľa prezenčnej listiny 

 

Starosta obce konštatoval , že z 9 poslancov obecného zastupiteľstva je prítomných 8 

poslancov  a preto je obecné zastupiteľstvo spôsobilé rokovať a je 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 8 poslancov obecného zastupiteľstva 

za hlasovalo       8  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 :   Ing. Vladimír Róth, Alexander Kačik 

Za členov návrhovej komisie starosta určil:  Richard Budjač, Ladislav Belász 

 

Má niekto nejaké pripomienky, návrhy na zmenu? Pokiaľ nie dávam hlasovať  o návrhu 
programu. 
Prosím Vás prezentujte sa. 

Kto je za    8 
Kto je proti  0 

 



K4. bodu programu  

Informácia  o stave účtov 

Na účte OÚ vedenom v Slsp a. s. je ku dňu  25.1.2022     53 063,31 EUR    

Na účte OÚ vedenom vo VUB a.s. je ku dňu 25.1.2022    29 423,92 EUR    

Na účte vedenom v Poštovej banke je ku dňu 25.1.2022   5 765,69 EUR        

S p o l u  je na všetkých účtoch ku dňu 25.1.2022           88 252,92 EUR     

 

Konštatujem, že obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o stave účtov obce 
ku dňu 25.1.2022 

 

K 5. bodu programu 

Kontrola plnení uznesení 

 

Na 37. riadnom zasadnutí ObZ boli prijaté uznesenia č. 284-292. 
 
Uznesenia boli čiastočne splnené alebo sa priebežne plnia. 
 
 

Pán starosta konštatoval, že obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie. 

 

K 6. bodu programu                                                                                                                                                                                      
Prerokovanie  žiadosti Zuzany Gulyásovej o poskytnutie jednorazového finančný príspevok  

Pán starosta požiadal pani Zuzanu Gulyásovú, ktorá bola prítomná ako hosť na zasadnutí ,aby 

informovala poslancov OZ o žiadosti, ktoré podala na Obecný úrad ohľadom poskytnutia 

jednorazového finančného príspevku.  

Pani Gulyásová informovala poslancov, že je v situácií keď potrebuje finančnú pomoc, aby 

mohla vyplatiť nedoplatok pre VVS , a.s. ktorá činí 379,23 EUR. Vysvetlila, že ako sa dostala do 

tejto situácie. Mala prasknuté potrubie, čo viedlo k takému veľkému nedoplatku. Polovicu už  

splatila. Sumu 379,23 EUR mala splatiť do 25.1.2022. V prípade , ak sa to nestane odpoja ju od 

vodovodu. Poslanci najprv diskutovali o tejto situácií a potom jej jednoznačne schválili žiadosť 

o jednorazový finančný príspevok. 

 
Návrh na uznesenie č.  293/2022 

 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

Schvaľuje  

Žiadosť Zuzany Gulyášovej, bytom Lipová 15, 076 31 Streda nad Bodrogom o poskytnutie 
jednorazového finančného príspevku. 
 

Má niekto nejaké pripomienky alebo  iné návrhy, pokiaľ nie dávam hlasovať   



Prezentovalo sa:       8   poslancov 

Hlasovalo „za“:         8   poslancov  

Hlasovalo  „proti“:   0   poslancov 

Zdržalo sa:                 0   poslancov 

 

Konštatujem, že obecné zastupiteľstvo    schvaľuje návrh uznesenia. 
 

 

K 7. bodu programu  

Prerokovanie a schvaľovanie zmien a úprav rozpočtu DD, ZŠ, OcÚ za IV. štvrťrok 2021 

 

Pán poslanec Balla informoval Obecné zastupiteľstvo o zmenách v rozpočte za IV. Štvrťrok 

2021. 

 

Návrh na uznesenie č.  294/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

schvaľuje 

- zmeny a úpravy rozpočtu Obce Streda nad Bodrogom, Hlavná 174/391, 076 31 Streda nad 
Bodrogom za IV. štvrťrok 2021 

- zmeny a úpravy rozpočtu Domova dôchodcov, Ružová 433/8, 076 31 Streda nad Bodrogom za 
IV. štvrťrok 2021 

- zmeny a úpravy rozpočtu Základnej školy, Školská 2, 076 31 Streda nad Bodrogom za IV. 
štvrťrok 2021 

- zmeny a úpravy rozpočtu Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, 
Školská 4, 076 31 Streda nad Bodrogom za IV. štvrťrok 2021 

tak ako boli predložené.  
 

 

Má niekto nejaké pripomienky alebo  iné návrhy, pokiaľ nie dávam hlasovať   

Prezentovalo sa:       8    poslancov 

Hlasovalo „za“:         8    poslancov  

Hlasovalo  „proti“:   0    poslancov 

Zdržalo sa:                 0    poslancov 

 

Konštatujem, že obecné zastupiteľstvo    schvaľuje návrh uznesenia. 
 
 
K 8. bodu programu  

Prerokovanie a schvaľovanie zámeru na predaj pozemku, parc. reg. „C“  

č. 1843/1, 1843/2, 1843/3 

 

Pán starosta informoval poslancov OZ o uvedených parcelách ,ktoré sa nachádzajú pod 

obchodom firmy Belász. Ďalej starosta obce informoval poslancov, že je vypracovaný znalecký 



posudok na uvedené  pozemky. Obecné zastupiteľstvo sa dohodlo a vyzýva konateľa firmy 

Ladislava Belásza k uzavretiu kúpnej zmluvy.  

  

Návrh na uznesenie č. 295/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

schvaľuje  

Predaj nehnuteľností v k. ú. Streda nad Bodrogom na základe geometrického plánu Alexandra 
Varkondu, Kráľovský Chlmec zo dňa 30.03.2017 číslo: 35476451-014/2017, úradne overeného 
dňa 10.04.2017 pod č.: G1-52/17 novovytvorenú par.č.1843/1 zastavanú plochu a nádvorie 
o výmere 717m2 v celosti, novovytvorenú par.č.1843/2 zastavanú plochu a nádvorie o výmere 
340m2 v celosti a novovytvorenú par.č.1843/3 zastavanú plochu a nádvorie o výmere 215m2 
v celosti, jedná sa o parcely registra „C“, pre kupujúceho Ladislava BELÁSZA rod. Belásza, 
nar.12.08.1956, trvale bytom Streda nad Bodrogom, ul. Krásna č.730/7, PSČ 076 31, za 
dohodnutú kúpnu cenu 4.478,59€.  
 
    Jedná sa o predaj pozemkov podľa § 9a ods.8 písm. b) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov, pozemky zastavané stavbou vo vlastníctve kupujúceho vrátane 

priľahlých plôch, ktoré svojim umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbou 

č.s.434 na par.č.1843/2 obchodný dom zapísaný na LV č.1841 v k. ú. Streda nad Bodrogom  

ako výlučné vlastníctvo kupujúceho. Cez iné nehnuteľností nie je možný prístup k budove a je 

vylúčené užívanie týchto pozemkov pre potreby obce.  

   Kúpna cena prevádzaných nehnuteľností bola určená znaleckým posudkom Ing. Blažeja 

Nagyidaiho, Veľké Kapušany zo dňa 18.12.2021 číslo: 225/2021.  

   Všetky náklady súvisiace s prevodom hradí kupujúci.  

Má niekto nejaké pripomienky alebo  iné návrhy, pokiaľ nie dávam hlasovať   

Prezentovalo sa:  8 poslancov  (Mgr. P. Gornytzki, Ing. V. Róth,  A. Kačik, Z. Tóthová, V. Tokár, 

D. Balla,  L. Belász, R. Budjač) 

„Za“ hlasovalo:    8 poslancov   (Mgr. P. Gornytzki, Ing. V. Róth,  A. Kačik, Z. Tóthová, V. Tokár, 

D. Balla,  L. Belász, R. Budjač) 

„Proti“ hlasovalo: 0 poslancov  

Zdržalo sa :            0 poslancov       

Konštatujem, že obecné zastupiteľstvo   schvaľuje návrh uznesenia. 
 
 
K 9. bodu programu 
Prerokovanie žiadosti Ladislava Belász o odkúpenie pozemku prac. reg. „C“ č. 1844 

Pán starosta informoval poslancov OZ o žiadosti , ktoré podal p. Belász . S touto žiadosťou sa 

zaoberali poslanci  aj na predchádzajúcom zasadnutí  obecného zastupiteľstva. Zastupiteľstvo 

sa dohodlo, že najprv preverí projektovú dokumentáciu, ktorú vypracoval požiarny technik 

ohľadom budovy DD aj  prístupovej cesty. Poslanci obecného zastupiteľstva sa dohodli , že by  

sa malo  zverejniť zámer  s cenou ktorá je určená znaleckým posudkom. 

 



K 10. bodu programu                                                                                                                                                           
Prerokovanie  a schvaľovanie žiadosti firmy KERM – Marian Keruľ o vydanie povolenia 
uverejniť erb obce 
 
Pán starosta informoval poslancov OZ o žiadosti, ktorú podal dňa 7.1.2022 firma KERM- 

Marian Keruľ . Firma KERM žiada obecné zastupiteľstvo o povolenie zverejniť erb obce Streda 

nad Bodrogom na stránke Národného heraldického projektu SKsymbol-www.sksymbol.sk a na 

sociálnych sieťach SKsymbol. 

 

Návrh na uznesenie č. 296/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

povoľuje  

uverejniť erb obce Streda nad Bodrogom jeho odborný popis na webovej stránke Národného 
heraldického projektu SKsymbol - www.sksymbol.sk a na sociálnych sieťach SKsymbol. 

 

Má niekto nejaké pripomienky alebo  iné návrhy, pokiaľ nie dávam hlasovať   

Prezentovalo sa:         8  poslancov 

Hlasovalo „za“:           8  poslancov  

Hlasovalo  „proti“:     0  poslancov 

Zdržalo sa:                   0 poslancov 

 

Konštatujem, že obecné zastupiteľstvo   schvaľuje návrh uznesenia. 
 

 

K bodu 11. programu 

Prerokovanie žiadosti OSTK Streda na Bodrogom o poskytnutie dotácie na rok 2022 

 

Pán starosta informoval poslancov OZ  o žiadosti OSTK Streda nad Bodrogom zo dňa 4.1.2022. 

Suma, ktorú žiadali bola 750,- EUR na stolnotenisové súťaže.  

Zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť  a dohodlo sa zamietnuť poskytnutie finančného príspevku 

na rok 2022. 

 

Návrh na uznesenie č.  297/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

Zamieta   

žiadosť OSTK Streda nad Bodrogom o poskytnutie dotácie na rok 2022 

Má niekto nejaké pripomienky alebo  iné návrhy, pokiaľ nie dávam hlasovať   

Prezentovalo sa:         8  poslancov 

http://www.sksymbol.sk/
http://www.sksymbol.sk/


Hlasovalo „za“:            8 poslancov  

Hlasovalo  „proti“:      0 poslancov 

Zdržalo sa:                    0 poslancov 

 

Konštatujem, že obecné zastupiteľstvo   schvaľuje návrh uznesenia. 

 

K bodu 12. programu  

Prerokovanie žiadosti Marianny Csákyovej o poskytnutie finančnej výpomoci 

 

Pán starosta informoval poslancov OZ o žiadosti pani Marianny Csákyovej zo dňa 4.1.2022  

o poskytnutie finančnej výpomoci 770,- EUR. Žiadateľka uviedla že uvedenú sumu dlhuje 

pohrebnej službe A. Krajníkovi za pohreb. 

Pán starosta uviedol , že menovaná v obci nemá trvalý pobyt a má pozdĺžnosti voči obci kvôli 

tomu nemá nárok na poskytnutie finančného príspevku. 

 

Návrh na uznesenie č. 298/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

 zamieta 

žiadosť  o poskytnutie finančnej výpomoci pre Mariannu Csákyovú, prechodne bytom 

Záhradná 8, 076 31 Streda nad Bodrogom o poskytnutie finančnej výpomoci.  

 

Má niekto nejaké pripomienky alebo  iné návrhy, pokiaľ nie dávam hlasovať   

Prezentovalo sa:        8   poslancov 

Hlasovalo „za“:           8  poslancov  

Hlasovalo  „proti“:     0  poslancov 

Zdržalo sa:                   0  poslancov 

 

 

K bodu 13. programu 

Prerokovanie žiadosti Piling Tibora o odpredaj alebo dlhodobý prenájom pozemku  

 

Pán starosta informoval poslancov OZ o žiadosti Tibora Pilinga o odpredaji alebo o dlhodobom 

prenájme pozemku. 

-Pán Budjač navrhol, aby pozemok vrátil v pôvodnom stave  a zaplatil obci spätne za tieto roky.  

- p. Tokár navrhol aby pozemok dali do prenájmu. 

-p. Gornyitczky navrhol, aby to bolo sprístupnené pre všetkých, keďže sa jedná o cestu. 

Zastupiteľstvo zistilo, že pozemok nemožno predať ,nakoľko je na ňom vyznačená plomba. 

 

Návrh na uznesenie č.  299/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  



Zamieta  

žiadosť p. Tibora Pillinga o odpredaj alebo dlhodobý prenájom pozemku zo dňa 9.9.2021,číslo  

spisu 488/2021. 

 

Má niekto nejaké pripomienky alebo  iné návrhy, pokiaľ nie dávam hlasovať   

Prezentovalo sa:        8    poslancov 

Hlasovalo „za“:           8   poslancov  

Hlasovalo  „proti“:     0   poslancov 

Zdržalo sa:                   0   poslancov 

 

Konštatujem, že obecné zastupiteľstvo   schvaľuje návrh uznesenia. 

 

 

K bodu 14. programu 

Prerokovanie a schvaľovanie predloženia žiadosti v rámci výzvy vodozádržných opatrení 

 

- odročené 

 
 
K bodu 15. programu 
Prerokovanie a schvaľovanie predloženia žiadosti v rámci výzvy KSK 
 
Pán starosta informoval poslancov OZ o výzve TERRA  INCOGNITA na podporu cestovného 

ruchu  na rok 2022 Oblasť podpory : 1: Podpora podujatí s dôrazom na rozvoj cestovného 

ruchu.  Táto výzva má byť podaná do 15.2.2022 

Pán starosta navrhol  aby boli oslovené aj  občianske združenia. 

 

Návrh na uznesenie č.  300/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

schvaľuje 

a) predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie  účelových finančných prostriedkov vyhlásených 

výziev KSK 

b) vyčlenenie finančných prostriedkov na zabezpečenie spoluúčasti podľa pokynov 

výzvy. 

Má niekto nejaké pripomienky alebo  iné návrhy, pokiaľ nie dávam hlasovať   

Prezentovalo sa:       8    poslancov 

Hlasovalo „za“:          8   poslancov  

Hlasovalo  „proti“:    0  poslancov 

Zdržalo sa:                  0   poslancov 

 

Konštatujem, že obecné zastupiteľstvo   schvaľuje návrh uznesenia. 



 

 

 

 

 

K bodu 16. programu 

Rôzne  

 

A) Žiadosť DD o úhradu nedoplatkov 

Pán poslanec Balla prečítal nedoplatky prijímateľov sociálnej služby za obdobie apríl 2021- 

december 2021. 

Nedoplatky majú:  

pani Alžbeta Pápaiová   1 119,23 EUR  

pani Alžbeta Peštíková     521,42 EUR 
spolu to je  1 640,65 EUR 
 
 
Návrh na uznesenie č.  301/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

schvaľuje 

 

úhradu nedoplatkov prijímateľov sociálnej služby za obdobie apríl 2021 – december 2021 v 

celkovej sume 1640,65 € v prospech Domova dôchodcov, , Ružová 433/8, 076 31 Streda nad 

Bodrogom. 

 

Má niekto nejaké pripomienky alebo  iné návrhy, pokiaľ nie dávam hlasovať   

Prezentovalo sa:          8   poslancov 

Hlasovalo „za“:            8   poslancov  

Hlasovalo  „proti“:      0   poslancov 

Zdržalo sa:                    0 poslancov 

 

Konštatujem, že obecné zastupiteľstvo    schvaľuje návrh uznesenia. 

 

B) Zmluva – firma Čech s.r.o. 

Pán starosta informoval obecné zastupiteľstvo o Kúpnej zmluve ktoré musí uzavrieť OBEC 
Streda nad Bodrogom ako kupujúci s firmou Čech, s.r.o.  ako predávajúci . To je vlastne 
podmienkou  k tomu aby „ obecná bytovka“ prešla do vlastníctva OBCE.     

 
Návrh na uznesenie č. 302/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

schvaľuje 

Kúpnu zmluvu o prevode vlastníckeho práva nehnuteľnosti medzi zmluvnými stranami : 



Čech s.r.o., ako predávajúci a OBEC Streda nad Bodrogom ako kupujúci. 

 

 

 

Má niekto nejaké pripomienky alebo  iné návrhy, pokiaľ nie dávam hlasovať   

Prezentovalo sa:        8   poslancov 

Hlasovalo „za“:          8   poslancov  

Hlasovalo  „proti“:    0   poslancov 

Zdržalo sa:                  0   poslancov 

 

Konštatujem, že obecné zastupiteľstvo     schvaľuje návrh uznesenia. 
 

C) Regenerácia trávnika na futbalovom ihrisku 

 

Pán starosta informoval obecné zastupiteľstvo o možnosti regenerácie trávnika na futbalovom 

ihrisku.  

Oboznámil členov OZ, aký by bol postup pri takejto regenerácií trávnika. Ďalej informoval 

o cene, ktorá by bola približne od 3500 EUR až 4000 EUR. 

 
 
Návrh na uznesenie č. 303/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

schvaľuje 

vykonanie regenerácie trávnika na futbalovom ihrisku. 

Má niekto nejaké pripomienky alebo  iné návrhy, pokiaľ nie dávam hlasovať   

Prezentovalo sa:        8   poslancov 

Hlasovalo „za“:           8  poslancov  

Hlasovalo  „proti“:     0  poslancov 

Zdržalo sa:                   0  poslancov 

 

Konštatujem, že obecné zastupiteľstvo  schvaľuje návrh uznesenia. 
 

D) VZN o podmienkach poskytovania stravovania a príspevku na toto stravovanie pre 

dôchodcov 

 

Pán starosta informoval poslancov OZ o možných zmenách ktoré, treba zapracovať do VZN 

o podmienkach stravovania a poskytovania  príspevku na stravovanie pre dôchodcov. 

Poslanci  OZ sa dohodli , že  do VZN treba zapracovať aj tabuľku ,ktorá by mala obsahovať min. 

a max. sumu dôchodku a sumu ,koľko by OBEC Streda nad Bodrogom prispela  dôchodcom na 

stravovanie.  



dôchodok  300 € - príspevok 0,70 € 

dôchodok  350 € - príspevok 0,60 € 

dôchodok  400 € - príspevok 0,50 € 

dôchodok  450 € - príspevok 0,40 € 

dôchodok  500 € - príspevok 0,30 € 

Nad 500 €  OBEC Streda nad Bodrogom neprispieva dôchodcom na stravovanie. 

 

Návrh na uznesenie č. 304/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

schvaľuje 

zapracovať do VZN zmeny ohľadom  poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov. 

 

Má niekto nejaké pripomienky alebo  iné návrhy, pokiaľ nie dávam hlasovať   

Prezentovalo sa:        8   poslancov 

Hlasovalo „za“:           8  poslancov  

Hlasovalo  „proti“:     0  poslancov 

Zdržalo sa:                   0  poslancov 

 

Konštatujem, že obecné zastupiteľstvo  schvaľuje návrh uznesenia. 

 

 

k bodu č 17. programu 

Diskusia 

 

Pán starosta informoval poslancov OZ o pripravovanom podujatí„ Nóta est“,ktorý sa bude 

konať 24. apríla 2022, a o „Határmenti gasztro fesztivál“, ktorý by sa konal od 23. do 26.júna 

2022. 
 

k bodu č. 18. programu  

Záver 

 

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

prístup a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

V Strede nad Bodrogom, dňa 25.1.2022 

 

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

Ing. Katarína Nagyová     Zoltán Mento 

      zapisovateľka             starosta obce 



 

Overovatelia zápisnice 

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

    Ing. Vladimír  Róth           Alexander Kačik 


