
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom 

 

Z á p i s n i c a  
 

z 39. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Strede nad Bodrogom, 
konaného dňa 09.03.2022 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 5  podľa prezenčnej listiny 

Hlavný kontrolór:    Nóra Michová 

Hostia:                       podľa prezenčnej listiny 

 

Starosta obce konštatoval , že z 9 poslancov obecného zastupiteľstva je prítomných 5 

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 5 poslancov obecného zastupiteľstva 

za hlasovalo       5  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 :   Mgr. Peter Gornyitzki, Zlatica Tóthová   

Za členov návrhovej komisie starosta určil:  Richard Budjač, Dionýz Balla 

 

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



Kto je za    5 
Kto je proti 0 
 

 

K4. bodu programu  

Kontrola plnení uznesení 

 

Na 38. riadnom zasadnutí ObZ boli prijaté uznesenia č. 305-310. 

Uznesenia boli čiastočne splnené alebo sa priebežne plnia. 

 

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

 

 

K 5. bodu programu                                                                                                                                                                                       

Prerokovanie a schvaľovanie možnosti poskytnutia humanitárnej pomoci pre Ukrajinu 

 Starosta informoval poslancov, že obec dostala žiadosť od obce Nižná Vorota /UA/ na 
poskytnutie humanitárnej pomoci z dôvodu vojnovej situácie na Ukrajine 

 Poslanci navrhli vyhovieť žiadosti  

 Starosta žiadal poslancov, aby určili sumu, ktorú obec vyčlení na nákup potravín, 
drogérií, spacích vakov, matracov a pod. Okrem toho obec usporiada zbierku pre 
občanov obce Nižná Vorota 

 P. Gornyitzki navrhol sumu 5 000, - € 

 Poslanci s návrhom súhlasili 
 

Nakoľko neboli žiadne ďalšie návrhy ani pripomienky, starosta dal o návrhu hlasovať. 
 
Návrh na uznesenie č.  311/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

 

schvaľuje 

 

vykonaním rozpočtového opatrenia z rozpočtu obce Streda nad Bodrogom zabezpečiť nákup 

vecí humanitného charakteru podľa požiadaviek obce Nižná Vorota, zo dňa 07.03.2022 

evidované pod číslom 208/2022 v sume 5 000,- € pre obec Nižná Vorota /UA/ za účelom 

riešenia humanitnej krízy v Ukrajine. 

 

Výsledok hlasovania:  

 

Prezentovalo sa:       5   poslancov 

Hlasovalo „za“:          5   poslancov  

Hlasovalo  „proti“: 0   poslancov 

Zdržalo sa:                  0   poslancov 

 

Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 



K bodu č 6. programu 

Diskusia 

 
V diskusii neboli žiadne príspevky 
 

 

K bodu č. 7. programu 

Záver 

 

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

prístup a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

V Strede nad Bodrogom, dňa 09.03.2022 

 

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

Bc. Beáta Világiová     Zoltán Mento 

      zapisovateľka             starosta obce 

 

Overovatelia zápisnice 

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

    Mgr. Peter Gornyitzki           Zlatica Tóhtová 


