
Obecné zastupiteľstvo obce Streda nad Bodrogom 
 
 

U Z N E S E N I A 
 

 zo 41. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Strede nad Bodrogom,  
ktoré sa konalo dňa 31.05.2022 

______________________________________________________________________ 
 
Uznesenie č. 319/2022 
 
 

berie na vedomie  

a) Zoznam uchádzačov o 3-izbové obecné nájomné byty, s trvalým pobytom na území 

obce Streda nad Bodrogom tvoriaci prílohu č.1 tohto uznesenia , 

b) Zoznam uchádzačov o 3-izbové obecné nájomné byty s trvalým pobytom mimo 

územia obce Streda nad Bodrogom tvoriaci prílohu č.2,  

c) Zoznam uchádzačov o 1-izbový obecný nájomný byt tvoriaci prílohu č.3 tohto 

uznesenia a  

 
schvaľuje 
 
poradové čísla uchádzačov o obecné nájomné byty podľa prílohy č.1, prílohy č.2 a prílohy č.3. 
 
 
Uznesenie č. 320/2022  
 

poveruje 

losovaním uchádzačov o obecné nájomné byty p. Zlaticu Tóthová.  

 
 
Uznesenie č. 321/2022 
 

schvaľuje 
 
poradie uchádzačov o 3-izbové obecné nájomné byty s trvalým pobytom na území obce 
Streda nad Bodrogom nasledovne: 
 

1. Byt č. 2, ktorý je na prízemí vľavo pridelený uchádzačovi s poradovým číslom 2. – 
Nikoleta Balogová, Záhradná 641/6, 076 31 Streda nad Bodrogom 

2. Byt č. 3, ktorý je na 1.poschodí vpravo pridelený uchádzačovi s poradovým číslom 6. – 
Alžbeta Magyarová, Hlavná 24/25, 076 31 Streda nad Bodrogom 



3. Byt č. 4, ktorý je na 1 poschodí vľavo, pridelený uchádzačovi s poradovým číslom 3. – 
Karolína Csoroszová, Licionská 602/16, 076 31 Streda nad Bodrogom 

4. Byt č. 5, ktorý je na 2 poschodí vpravo pridelený uchádzačovi s poradovým číslom 8. – 
Andrea Takácsová, Záhradná 220/14, 076 31 Streda nad Bodrogom 

5. Byt č. 6, ktorý je na 2 poschodí vľavo pridelený uchádzačovi s poradovým číslom 5. – 

Zsolt Kiss, Skladná 712/1, 076 31 Streda nad Bodrogom 

 

Uznesenie č.322/2022 
 
 

schvaľuje 
 
poradie náhradníkov na 3-izbové obecné nájomné byty s trvalým pobytom na území obce 
Streda nad Bodrogom nasledovne: 
 

1. Uchádzač s poradovým číslom 4. – Monika Kadétová, Kamenecká 580/71, 076 31 
Streda nad Bodrogom 

2. Uchádzač s poradovým číslom 7. – Ľudovít Szatmári, Krásna 183/14, 076 31 Streda nad 
Bodrogom 

Uchádzač s poradovým číslom 1. – Edina Baloghová, Hlavná 78/87, 076 31 Streda nad 
Bodrogom 
 
                  
Uznesenie č. 323/2022 
 

schvaľuje 
 
poradie uchádzačov o 1-izbový obecný nájomný byt nasledovne: 
 

1. Byt č. 1, ktorý je na prízemí vpravo pridelený uchádzačovi s poradovým číslom 2. – 
Terézia Mišáková, 076 31 Streda nad Bodrogom 

 
 

 
Uznesenie č. 324/2022 
 

schvaľuje 
 
poradie náhradníkov o 1-izbový obecný nájomný byt nasledovne: 
 

1. Uchádzač s poradovým číslom 1. – Dávid Kačmarik,  Záhradná 195/27, 076 31 Streda 
nad Bodrogom 

 
 
 
 



Uznesenie č. 325/2022 
 

schvaľuje 
 
poradie náhradníkov s TP mimo územia obce SnB na 3-izbový obecný nájomný byt 
nasledovne: 
 

1. Uchádzač s poradovým číslom 2. – Kristián Tóth, Hlavná 161, 076 34 Zemplín 
2. Uchádzač s poradovým číslom 1. – Enikő Baloghová, Hlavná 225/109, 076 32 Borša 

 
 

Uznesenie č. 326/2022 
 
berie na vedomie 

odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu Záverečného účtu obce Streda nad 
Bodrogom za rok 2021. 
 

 
Uznesenie č. 327/2022 
 
schvaľuje  

 záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2021 bez výhrad 

 použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 

76 415,75 €. 

 
 
Uznesenie č. 328/2022 
 
schvaľuje 
 
Inventarizačný zápis ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku riadnej inventarizácie 
majetku, záväzkov a rozdielu majetku k 31.12.2021 tak ako bol predložený.  
 
 
Uznesenie č. 329/2022 
 
schvaľuje  

a) vyradenie neupotrebiteľného majetku v Domove dôchodcov, Ružová 433/8, 076 31 

Streda nad Bodrogom podľa priloženého zoznamu v celkovej obstarávacej cene 

6 443,26 €. 

Predmetný majetok z dôvodu úplného opotrebenia, zrejmej zastaranosti už nemôže slúžiť 

svojmu účelu alebo určeniu na plnenie úloh vlastníka a správcu v rámci predmetu svojej 

činnosti alebo v súvislosti s ním, preto je pre vlastníka a správcu neupotrebiteľným majetkom. 



b) Spôsob likvidácie: 

Fyzickou likvidáciou, vyhodenie do nádob na zber komunálneho odpadu a odovzdanie 

zberovej spoločnosti ako triedený odpad.  

 
 
Uznesenie č. 330/2022 
 

berie na vedomie 

správu hlavnej kontrolórky č. 2/2022 z kontroly pokladne Obce Streda nad Bodrogom za 1. 

a 2. mesiac 2022. 

 

Uznesenie č. 331/2022 
 
berie na vedomie 

správu hlavnej kontrolórky č. 3/2022 z kontroly v Domove dôchodcov v Strede nad 

Bodrogom za rok 2021. 

 
 
Uznesenie č. 332/2022 
 
zamieta 
 
žiadosť Ivety Rontovej, bytom Hlavná 486/54, 076 31 Streda nad Bodrogom o poskytnutie 
jednorazovej finančnej výpomoci. 
 
 
Uznesenie č. 333/2022 
 

schvaľuje 

prevod vlastníctva nehnuteľnosti v k. ú. Streda nad Bodrogom parc. č. 1190/27 zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 52m2 v celosti zapísaná na LV č. 1109, jedná sa o parcelu registra 

„C“ a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods.8 písm. e) citovaného zákona za 

obvyklú cenu 3,32 €/m2 . 

 

Uznesenie č. 334/2022 
 
zamieta 
 
prenájom elektronickej úradnej tabule podľa predloženej cenovej ponuky firmy Galileo 

Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda.  



Uznesenie č. 335/2022 
 
schvaľuje 

Doplnený strategický dokument „ Nízkouhlíková stratégia obce Streda nad Bodrogom“ . 

 
 
Uznesenie č. 336/2022 
 
schvaľuje 

 

podanie žiadosti  o dotáciu  z environmentálneho fondu  na rok 2022 v rámci programu 

obnovy dediny POD3- Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta.  

 
 
Uznesenie č. 337/2022 
 
schvaľuje 
 

dotáciu pre Spoločnosť Tavi – Klub o.z., Spodná 887/11, 076 31 Streda nad Bodrogom, IČO: 
35558938 vo výške 5 250,- € za účelom financovania spoluúčasti vo Výzve na predkladanie 
žiadosti o finančný príspevok pre malé projekty, v rámci Programu spolupráce Interreg V-A 
Slovenská republika – Maďarsko, kód výzvy SKHU/ETA/2201 na vydanie knižnej publikácie 
s názvom „Tomi Teki kalandjai“.  
 
 
Uznesenie č. 338/2022 
 
berie na vedomie 
 

správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky obce Streda nad Bodrogom 
k 31.12.2021.  
 
 
Uznesenie č. 339/2022 
 
odročuje 
 
žiadosť Andreja Sitkára, bytom Hellova 5, 040 11 Košice o zrušenie otváracích hodín po 22:00 
a zrušenie akýchkoľvek akcií do preskúmania komisie pre sociálne veci a verejný poriadok. 
 
 


