
Obecné zastupiteľstvo obce Streda nad Bodrogom 
 

U Z N E S E N I A 
 

z 35. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Strede nad Bodrogom,  
ktoré sa konalo dňa 23.11.2021 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

Uz. č. 271/2021 
 

a) schvaľuje 

žiadosť Domova dôchodcov , Ružová 433/8, 07631 Streda nad Bodrogom o zvýšenie 

nákladov v Domove Dôchodcov v zmysle prílohy č. 1 žiadosti 

b)   ukladá 

starostovi zapracovať uvedené zmeny do VZN obce. 

 
 
Uz. č.272/2021 
 
schvaľuje 

Prenájom časti parcely č. 1179/1 v k.ú. Streda nad Bodrogom , jedná sa o parcelu registra „C“ 
vo výmere 2,1 m2 na umiestnenie samoobslužného automatu slúžiaceho k vydávaniu 
zásielok , jeho prevádzkovania, servisu  a obmeny. Presné umiestnenie prenajímanej časti 
nehnuteľnosti je uvedený v prílohe č. 1 zámeru. Časť nehnuteľnosti sa prenajíma obchodnej 
spoločnosti Packeta Slovakia , s.r.o. IČO:  48136 999, so sídlom Kopčianska 3338/82A, 
Bratislava- mestská časť Petržalka, PSČ 07631 na dobu neurčitú, za dohodnuté nájomné       
1,- Euro/rok počas trvanie nájomného vzťahu. 

Zdôvodnenie osobitného zreteľa: Osobitný zreteľ spočíva predovšetkým v tom, že predmetom 

prenájmu má byť iba pozemok v minimálnej výmere a to 2,1 m2  nachádzajúci sa v centre obce za 

účelom umiestnenia samoobslužného automatu slúžiaceho k vydávaniu zásielok pre všetky fyzické 

osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na území obce. Pre všetky právnické osoby so sídlom 

alebo s miestom prevádzky na území obce nie len počas pracovnej doby ale kedykoľvek.  Aj tým sa 

zabezpečí lepšie poskytovanie služieb a  uspokojovanie potrieb osôb z hľadiska obce.  

 
 
Uz. č.273/2021 
 
schvaľuje 

dotáciu na rok 2022 preRestarto.z. , Spodná 462/19, 07631 Streda nad Bodrogom v sume 

2000,- €. 

 
 
 
 
 
 



Uz. č. 274/2021 
 
schvaľuje 

dotáciu na rok 2022 pre TJ ŠM  Streda nad Bodrogom vo výške  12 000,- € Podmienky 

čerpania dotácie budú určené zmluvou, ktorá pred podpisom bude schválená obecným 

zastupiteľstvom. 

 
 
Uz. č. 275/2021 
 
schvaľuje 

dotáciu na rok 2022 pre MS SČK , 076 31 Streda nad Bodrogom v sume 350,-€ 

 
 
Uz. č. 276/2021 
 

a) schvaľuje zmeny a doplnky k VZN „Miestne dane a miestne poplatky za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území obce Streda nad Bodrogom“ tak ako 

boli prezentované 

b) ukladá starostovi zapracovať uvedené zmeny do VZN obce. 

 
 
 
Uz. č. 277/2021 
 
berie  na vedomie 

Návrh rozpočtu obce Streda nad Bodrogom na rok 2022 s výhľadom na roky 2023-2024 bez 

pripomienok. 

 
 
Uz. č. 278/2021 
 
schvaľuje 

dotáciu na rok 2022 pre Klub hráčov mariášu Streda nad Bodrogom, Spodná 469/3, Streda 
nad Bodrogom v sume 500,-€. 

 
 
Uz. č. 279/2021 
 
schvaľuje 

dotáciu na rok 2022 pre TAVI klub Streda nad Bodrogom, Spodná 887/11, Streda nad 
Bodrogom v sume 1000,-€. 

 
 
 
 



Uz. č. 280/2021 
 
schvaľuje 

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 
"Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrneho domu v obci Streda nad Bodrogom" vo výške  
2 990,12 EUR, t. j. minimálne 5% z výšky celkových oprávnených výdavkov projektu v súlade 
s PPP č. 18.“Maximálna a minimálna výška príspevku“,  
- financovania prípadných neoprávnených výdavkov z vlastného rozpočtu.  
 
 
Uz. č. 281/2021 
 
schvaľuje 

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 
"Podpora udržateľnosti a odolnosti knižnice v obci Streda nad Bodrogom" vo výške 
minimálne 5% z maximálnej výšky celkových oprávnených výdavkov projektu v súlade s PPP 
č. 18.“Maximálna a minimálna výška príspevku“, maximálne však do výšky 10 000 EUR (5%), 
- financovania prípadných neoprávnených výdavkov z vlastného rozpočtu.  
 
 
Uz. č. 282/2021 
 
schvaľuje 

vypracovanie zastavovacej štúdie na parcelách reg.   „C“č.1728/1,1728/2,1728/3,1728/7, 

1728/9 a na parcelách reg. „E“ č. 2218/1,2218/2,2218/3 v k.ú. obce Streda nad Bodrogom 

pre hromadnú  bytovú a individuálnu výstavbu vrátane technickej infraštruktúry s lokalitou 

pre hromadnú garážovú výstavbu. 

poveruje 

starostu obce na zabezpečenie vypracovania uvedenej štúdie. 

 
 
Uz. č. 283/2021 
 
schvaľuje 

dotáciu na rok 2022 pre Vinohradnícky spolok SNB , 076 31 Streda nad Bodrogom v sume 
900 ,-€. 

 
 


