
Obecné zastupiteľstvo obce Streda nad Bodrogom 
 
 

U Z N E S E N I A 
 

 zo 40. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Strede nad Bodrogom,  
ktoré sa konalo dňa 13.04.2022 

______________________________________________________________________ 
 
Uznesenie č. 312/2022 
 
 

schvaľuje  

zriadenie záložného práva v prospech ŠFRB na priľahlých pozemkoch k bytovému domu 

zabezpečujúcich prístup z verejnej komunikácie parciel registra „KNC“ s parc. č. 1728/14, vo výmere 

406 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a parc. č. 1728/16, vo výmere 51 m2, druh 

pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Streda nad Bodrogom, zapísané na LV č. 1109, vo 

vlastníctve Streda nad Bodrogom. 

 
Uznesenie č. 313/2022  
 

ruší 

uznesenie č.257/2021 zo dňa 21.09.2021 v plnom rozsahu. 

 

Uznesenie č. 314/2022 
 

schvaľuje  

prenájom pozemkov v k.ú. obce Streda nad Bodrogom parcela reg. „C“ č.2943/7 vo výmere 57  m2 

a 2938/45 vo výmere 956 m2 na vybudovanie Zberného dvora v obci Streda nad Bodrogom. Podmienky 

prenájmu budú špecifikované v nájomnej zmluve. 

 

Uznesenie č.315/2022 
 
 
schvaľuje  

v zmysle § 17 odst. (2) bod c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v platnom znení, obstaranie Zmien a doplnkov č.1 Spoločného Územného 

plánu obcí Streda nad Bodrogom a Klin nad Bodrogom, pre k.ú. obce Streda nad Bodrogom. 



poveruje 

starostu obce zabezpečiť obstaranie Zmien a doplnkov č.1 Spoločného Územného plánu obcí 

Streda nad Bodrogom a Klin nad Bodrogom, pre k.ú. obce Streda nad Bodrogom v zmysle zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení. 

Obecné zastupiteľstvo obce Streda nad Bodrogom požaduje v zmysle §19 zákona č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení úhradu nákladov 

spojených s obstaraním územnoplánovacej dokumentácie od žiadateľov, ktorí vyvolali obstaranie 

územnoplánovacej dokumentácie. 

 
                  
Uznesenie č. 316/2022 
 

schvaľuje  

prenájom pozemkov v k.ú. obce Streda nad Bodrogom parcela reg. „C“ č.2918/2 vo výmere 1 518 m2   

a 2918/3 vo výmere 174 m2   na vybudovanie kompostoviska na BRKO. Podmienky prenájmu budú 

špecifikované v nájomnej zmluve. 

 

 
 

Uznesenie č. 317/2022 
 

schvaľuje  

žiadosť Moniky Tóthovej, nar. 05.01.1971, trvale bytom Záhradná 220/14 , 07631 Streda nad 

Bodrogom o poskytnutie jednorázového finančného príspevku vo výške 400 € a zároveň žiada 

prijímateľa finančnej pomoci o zdokladovanie použitia finančného príspevku. 

 
 
Uznesenie č. 318/2022 
 

schvaľuje  

- zmeny a úpravy rozpočtu Obce Streda nad Bodrogom, Hlavná 174/391, 076 31 Streda nad 
Bodrogom za I. štvrťrok 2022 

- zmeny a úpravy rozpočtu Domova dôchodcov, Ružová 433/8, 076 31 Streda nad Bodrogom za I. 
štvrťrok 2022 

- zmeny a úpravy rozpočtu Základnej školy, Školská 2, 076 31 Streda nad Bodrogom za I. štvrťrok 
2022 

- zmeny a úpravy rozpočtu Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Školská 
4, 076 31 Streda nad Bodrogom za I. štvrťrok 2022 tak ako boli predložené.  

 
 
 



 


