
Obecné zastupiteľstvo obce Streda nad Bodrogom 
 

U Z N E S E N I A 
 

z 37. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Strede nad Bodrogom,  
ktoré sa konalo dňa 25.01.2022 

__________________________________________________________________________________ 
 

Uz. č. 293/2022 
 

schvaľuje 

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

 
 
Uz. č.294/2022 
 
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.  

 
 
Uz. č.295/2022 
 
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.  



 
Uz. č. 296/2022 
 
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. 
 
 
Uz. č. 297/2022 
 
zamieta  

žiadosť OSTK Streda nad Bodrogom o poskytnutie dotácie na rok 2022 

 
 
Uz. č. 298/2022 
 
zamieta 

žiadosť  o poskytnutie finančnej výpomoci pre Mariannu Csákyovú, prechodne bytom 

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

 
 
Uz. č. 299/2022 
 
zamieta  

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

9.9.2021,číslo  spisu 488/2021. 

 
 
Uz. č. 300/2022 
 
schvaľuje 

a) predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie  účelových finančných prostriedkov vyhlásených 

výziev KSK 

b) vyčlenenie finančných prostriedkov na zabezpečenie spoluúčasti podľa pokynov 

výzvy. 

 
 
Uz. č. 301/2022 
 
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. 

 

 

http://www.sksymbol.sk/


Uz. č. 302/2022 
 
schvaľuje 

Kúpnu zmluvu o prevode vlastníckeho práva nehnuteľnosti medzi zmluvnými stranami : 

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

 
Uz. č. 303/2022 
 
schvaľuje 

vykonanie regenerácie trávnika na futbalovom ihrisku. 

 
 
Uz. č. 304/2022 
 
schvaľuje 

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

 
 
 

 
 


