
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom 

 

Z á p i s n i c a  
 

z 38. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Strede nad Bodrogom, 
konaného dňa 22.02.2022 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 7   podľa prezenčnej listiny 

Hlavný kontrolór:    Nóra Michová 

Hostia:                       podľa prezenčnej listiny 

 

Starosta obce konštatoval , že z 9 poslancov obecného zastupiteľstva je prítomných 7 

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 7 poslancov obecného zastupiteľstva 

za hlasovalo       7  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:     Bc. Beáta Világiová 

Za overovateľov zápisnice :   Alexander Kačik, Richard Budjač 

Za členov návrhovej komisie starosta určil:  Dionýz Balla, Viktor Tokár 

 

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

Kto je za    7 
Kto je proti 0 

 



K4. bodu programu  

Informácia  o stave účtov 

 

Na účte OÚ vedenom v Slsp a.s. je ku dňu  22.02..2022     29 982,87 EUR    

Na účte OÚ vedenom vo VUB a.s. je ku dňu 22.02.2022    50 945,63 EUR    

Na účte vedenom v Poštovej banke je ku dňu 22.02.2022   5 758,69 EUR  

S p o l u  je na všetkých účtoch ku dňu 22.02.2022            86 687,19 EUR  

 

Konštatujem, že obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o stave účtov obce ku 
dňu 22.02.2022 

 

K 5. bodu programu 

Kontrola plnení uznesení 

 

Na 37. riadnom zasadnutí ObZ boli prijaté uznesenia č. 293-304. 

Uznesenia boli čiastočne splnené alebo sa priebežne plnia. 

 

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

 

 

K 6. bodu programu                                                                                                                                                                                       

Prerokovanie a schvaľovanie strategického dokumentu „Nízkouhlíková stratégia obce 
Streda nad Bodrogom“ 

 Starosta privítal Ing. Vladimíra Staša a udelil mu slovo 

 Ing. Staš oboznámil poslancov s dokumentáciou. Konštatoval, že pri spracovaní 
dokumentácie vychádzal zo stat. Dokumentácie, ktorú prijala SR. Informoval 
poslancov že cieľom je zníženie emisií o 40 % a CO2 do roku 2030. Zníženie je možné 
uskutočniť  v doprave, na verejnom osvetlení, so zateplením budov a pod. 

 Poslanci informácie vzali na vedomie 
   

Nakoľko neboli žiadne ďalšie návrhy ani pripomienky, starosta dal o návrhu hlasovať. 
 
Návrh na uznesenie č.  305/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

 

schvaľuje 

 

strategický dokument Nízkouhlíková stratégia obce Streda nad Bodrogom. 

 

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 konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 
 

 

K 7. bodu programu  

Prerokovanie a schvaľovanie VZN obce SNB “O podmienkach poskytovania stravovania 

a príspevku na toto stravovanie pre dôchodcov“  

 

 Starosta oboznámil poslancov s návrhom VZN. Konštatoval, že návrh bol vyvesený 

01.02.2022, zákonná lehota bola dodržaná a obec nedostala žiadne pripomienky 

k návrhu. 

 

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

 

Návrh na uznesenie č.  305/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

schvaľuje 

VZN obce Streda nad Bodrogom č. 1/2022 „O podmienkach poskytovania stravovania 

a príspevku na toto stravovanie pre dôchodcov“ tak ako bolo predložené. 

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 konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 
 
 
K 8. bodu programu  

Prerokovanie a schvaľovanie vyhlásenia verejnej súťaže na dodávku kamerového  

systému v obci Streda nad Bodrogom s využitím optickej siete 

 

 Starosta informoval poslancov o možnosti vybudovania kamerového systému v obci. 

V obci by bolo celkovo 7 kamerových bodov. Navrhol do centra obce otočnú kameru. 

Boli by ultra HD kamery a sú funkčné do 80 m-ov. Celková cena za dodávku a montáž 

by bola cca 13 000,- €. 

 p. Kačik sa opýtal na kamerové body 

 Starosta povedal, že boli by pri závorách, na križovatke Kamenecká – Vinohradnícka,  

v centre obce, na ulici Spodnej, na križovatke Hlavná – Ružová, na križovatke Hlavná – 

Letná, na križovatke Letná – Mierová 

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



 

Návrh na uznesenie č. 307/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

schvaľuje  

vyhlásenie verejnej súťaže na dodávku kamerového systému v obci Streda nad Bodrogom 

s využitím optickej siete. 

 
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 konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 
 
 
K 9. bodu programu 
Prerokovanie a schvaľovanie podmienky OVS na predaj pozemku, parcela reg. „C“ č. 1844 

 Starosta informoval poslancov, že rozprával s p. Szerdahelyim a s p. Stašom 

a projektová dokumentácia stavby Domova dôchodcov nerieši uvedenú parcelu 

 P. Budjač sa opýtal, že obec aké plány má s pozemkom? 
 Starosta odpovedal, že zatiaľ žiadne plány nemá 

 P. Belász povedal, že nie sú žiadne dôvody na zamietnutie žiadosti 

 P. Balla povedal, že pozemok môže slúžiť ako prístupová cesta k Domove dôchodcov 

 

Nakoľko neboli žiadne ďalšie návrhy ani pripomienky, starosta dal o návrhu hlasovať. 
 
Návrh na uznesenie č. 308/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

schvaľuje  

podmienky OVS na predaj pozemku, parcela reg. „C“ č. 1844 v k.ú. obce Streda nad 

Bodrogom. 

 
Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 7 poslancov obecného zastupiteľstva 
 

Prezentovalo sa:     7    poslancov 

Hlasovalo „za“:        3    poslancov  

Hlasovalo  „proti“:    2    poslancov ( Dionýz Balla, Mgr. Peter Gornyitzki) 

Zdržalo sa:                  2    poslancov ( Richard Budjač, Alexander Kačik) 

 



Starosta konštatoval, že OZ neschválilo návrh uznesenia. 

 

K bodu 10. programu 

Rôzne  

 

A) Žiadosť Ladislava Belásza o odkúpenie pozemku 

 

 Starosta informoval poslancov, že žiadosť bola viackrát prerokovaná a preto treba sa 
rozhodnúť o schválení resp. zamietnutí žiadosti. 
 

Nakoľko neboli žiadne ďalšie návrhy ani pripomienky, starosta dal o návrhu hlasovať. 
 
Návrh na uznesenie č. 309/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

schvaľuje  

žiadosť Ladislava Belásza – BELASZ, Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom, IČO: 
35476435 o odkúpenie pozemku parc. reg. „C“ č. 1844 o výmere 291 m2 . 
 
Výsledok hlasovania: prezentovalo sa 7 poslancov obecného zastupiteľstva 
 

Prezentovalo sa:     7    poslancov 

Hlasovalo „za“:        3    poslancov  

Hlasovalo  „proti“:    2    poslancov ( Dionýz Balla, Mgr. Peter Gornyitzki) 

Zdržalo sa:                  2    poslancov ( Richard Budjač, Alexander Kačik) 

 

Starosta konštatoval, že OZ neschválilo návrh uznesenia. 
 

B) Správy hlavnej kontrolórky  o vykonaných kontrolách 
 

 Starosta udelil slovo hlavnej kontrolórke 

 Kontrolórka informovala poslancov o vykonaných kontrolách. Kontrolovala 
poskytnuté dotácie za rok 2021, ich plnenie a vyúčtovanie. Ďalej predložila ročnú 
správu o vykonaných kontrolách.  Konštatovala, že za rok 2021 bolo vykonaných 8 
kontrol vrátane ročnej správy HK obce o kontrolnej činnosti za rok 2020 a 4 odborné 
stanoviská 

 Poslanci informácie vzali na vedomie. 
 
Nakoľko neboli žiadne ďalšie návrhy ani pripomienky, starosta dal o návrhu hlasovať. 
 
Návrh na uznesenie č.  310/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

berie na vedomie 

 



a) Záznam hlavnej kontrolórky z kontroly vyúčtovania dotácií poskytnutých Obcou 

Streda nad Bodrogom v roku 2021 

b) Ročnú správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce 

Streda nad Bodrogom za rok 2021 

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 konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 

 

C) Bytovka 

 Starosta pripomenul poslancom, že v roku 2020 obecné zastupiteľstvo schválilo 
uznesenie, že obec prispeje na technickú vybavenosť sumou 65 680,- €. Obec má 
v banke ešte nevyčerpaný investičný úver, a preto tú sumu uhradí už z existovaného 
úveru. 

 Poslanci informácie vzali na vedomie 
 

 

K bodu č 11. programu 

Diskusia 

 
V diskusii neboli žiadne príspevky 
 

 

K bodu č. 12. programu 

Záver 

 

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

prístup a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

V Strede nad Bodrogom, dňa 22.02.2022 

 

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

Bc. Beáta Világiová     Zoltán Mento 

      zapisovateľka             starosta obce 

 

Overovatelia zápisnice 

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

    Alexander Kačik           Richard Budjač 


