
Obecné zastupiteľstvo obce Streda nad Bodrogom 
 

U Z N E S E N I A 
 

z 34. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Strede nad Bodrogom,  
ktoré sa konalo dňa 27.10.2021 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

Uz. č. 259/2021 
 

schvaľuje 
 
Zásady prenájmu obecných bytov obce Streda nad Bodrogom so zapracovaním pripomienok, 
ktoré odzneli na dnešnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 
 
 
Uz. č.260/2021 
 
schvaľuje 

 

- zmeny a úpravy rozpočtu Domova dôchodcov, Ružová 433/8, 076 31 Streda nad 

Bodrogom za III. štvrťrok 2021 

- zmeny a úpravy rozpočtu Obce Streda nad Bodrogom, Hlavná 174/391, 076 31 Streda 

nad Bodrogom za III. štvrťrok 2021 

 

tak ako bolo predložené. 

 
 
Uz. č.261/2021 
 
berie na vedomie 

- správuhlavnej kontrolórky č. 5/2021 o výsledku kontroly plnenia uznesení ObZ 

- správu hlavnej kontrolórky č. 6/2021 z kontroly pokladne za 3.Q 2021 obce SNB.  

 
 
Uz. č. 262/2021 
 
nesúhlasí 
 
s užívaním 2 žúmp na parcele reg. „C“ č. 977/1, nakoľko obec nie je vlastníkom uvedených 
žúmp. 
 
 
Uz. č. 263/2021 
 
schvaľuje 

dotáciu na rok 2022  pre Gréckokatolícku eparchiu Košice ako zriaďovateľa Exarchátneho 

centra voľného času sv. Lukáša, Hlavná 135, 076 31 Streda nad Bodrogom v zmysle platných 

zákonných noriem pre príslušný kalendárny rok v plnom rozsahu. 



 
 
Uz. č. 264/2021 
 
ukladá 

Obecnému úradu vypracovať znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty parcely re. 
„C“ č. 1843/1 v k.ú. Streda nad Bodrogom. 
 
 
Uz. č. 265/2021 
 
ukladá 

Obecnému úradu vypracovať znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty parcely re. 
„C“ č. 1844 v k.ú. Streda nad Bodrogom. 
 
 
Uz. č. 266/2021 
 
navrhuje 
 
preverenie možnosti efektívnejšieho vykurovania v rodinnom dome Hlavná 393/170, Streda 
nad Bodrogom. 
 
 
Uz. č. 267/2021 
 
ruší 

uznesenie obecného zastupiteľstva č. 240/2021 zo dňa 15.06.2021 v celom rozsahu. 

 
 
Uz. č. 268/2021 
 
schvaľuje 

rekonštrukciu chodníka v obci Streda nad Bodrogom od ulice Hlavná 94/119 vrátane po 
železničný prejazd 
 

schvaľuje 

predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja, kód výzvy  
 12861/2021/OSM zo dňa 6.10.2021 vyhlásená Ministerstvom investícií, 
regionálneho rozvoja a informatizácie SR 
 
poveruje  

Starostu obce so zabezpečením vypracovania projektovej dokumentácie   

 

schvaľuje 

spolufinancovanie projektu vo výške min. 5% z celkovo oprávnených nákladov projektu. 

 
 
 
 



Uz. č. 269/2021 
 

A. schvaľuje 

účasť obce Streda nad Bodrogom na príprave a implementácii strategického rozvojového 

dokumentu „Rozvojový program Medzibodrožia - Bodrogköz Fejlesztési Program“ 

B. poveruje 

starostu obce Streda nad Bodrogom, Zoltána Menta aby zastupoval obec pri tvorbe 

a implementácii plánovaného programu ako aj pri vytvorení jeho organizačného rámca. 

 
 
Uz. č. 270/2021 
 
schvaľuje 
 
jednorazový finančný príspevok pre Bartolomeja Hencela, bytom Ružová 648/17, 076 31 
Streda nad Bodrogom vo výške 400,- €, a to rozdelené v 2 rovnakých častiach, kde druhá časť 
sa poskytne po zdokladovaní prvej časti. Finančná čiastka sa môže použiť na náklady spojené 
so samotnou liečbou na nákup liekov a na cestovné výdavky. 
 
 


