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Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom 

 

Z á p i s n i c a  
zo 41. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Strede nad Bodrogom, 

konaného dňa 31.05.2022 v zasadačke obecného úradu 
 

K 1. bodu programu 
 
Starosta privítal na 41. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva poslancov obecného zastupiteľstva 
a ostatných prítomných. 
 
Prítomní :   poslanci v počte  7  podľa prezenčnej listiny                      
Hlavný kontrolór: Nóra Michová     
Hostia:   podľa prezenčnej listiny                
 

Starosta konštatoval, že z 9 poslancov obecného zastupiteľstva je prítomných 7 poslancov, 
a preto je obecné zastupiteľstvo  spôsobilé rokovať a uznášať sa. 
 
 

K 2. bodu programu 
Schválenie programu zasadnutia 

 
 Starosta  oboznámil  poslancov  s programom zasadnutia 

 Pretože k programu neboli žiadne pripomienky, dal starosta o ňom hlasovať. 
 
Výsledok hlasovania:  
Prezentovalo sa: 7 poslancov  
Hlasovalo „za“:  7 poslancov 
Hlasovalo „proti“: 0  poslancov 
Zdržalo sa :   0  poslancov 
 

Starosta konštatoval, že program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol jednoznačne 
schválený. 
 
 

K 3. bodu programu 
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 
Za zapisovateľa:                          Bc. Beáta Világiová 
za overovateľov zápisnice :       Richard Budjač, Ing. Vladimír Róth 
Za členov návrhovej komisie starosta určil:  Dionýz Balla, Viktor Tokár 
 
 

K 4. bodu programu 
Informácia o stave účtov 

 
Starosta informoval poslancov o stave účtov k 31.05.2022 
Na účte OÚ vedenom v SLSP a.s. je        37 347,70 € 
Na účte OÚ vedenom vo VÚB. a.s. je          0,00 €  
Na účte vedenom v Poštovej banke je            237,49 €  
SPOLU je na všetkých účtoch ku dňu 31.05.2022   37 585,19 € 
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Starosta konštatoval,  že obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informácie o stave účtov 
obce ku dňu 31.05.2022. 
 
 

K 5. bodu programu 
Kontrola plnenia uznesení 
 

 Starosta informoval poslancov o plnení uznesení č. 312/2022 až 318/2022, ktoré boli prijaté 
na predchádzajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 09.03.2022. 
Konštatoval, že uznesenie z predchádzajúceho zasadnutia bolo splnené a zo schválenej sumy 
5 000 € bolo vyčerpaných 2 268,95 €. 

 

Obecné zastupiteľstvo informáciu o plnení uznesenia č. 311/2022  vzalo na vedomie. 
 
 

K 6. bodu programu  
Losovanie uchádzačov o obecné nájomné byty  
 

 Starosta oboznámil poslancov  so žiadosťami. Celkový počet doručených žiadostí bolo 26, 
z toho: 
- stornované: 7 
- nezaradené do zoznamu (nesplnenie podmienok): 7 
- zaradené do zoznamu: 12 (3-izbové: 10, 1-izbový: 2) 
 

Nakoľko neboli žiadne pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č. 319/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a  

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. 
 
Výsledok hlasovania:  
Prezentovalo sa: 7 poslancov  
Hlasovalo „za“:  7 poslancov 
Hlasovalo „proti“: 0  poslancov 
Zdržalo sa :   0  poslancov 
 
Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 
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Príloha č. 1 
 

Zoznam uchádzačov o 3-izbové obecné nájomné byty, s trvalým pobytom na území obce Streda nad 

Bodrogom: 

1. Edina Baloghová, Hlavná 78/87, 076 31 Streda nad Bodrogom 

2. Nikoleta Balogová, Záhradná 641/6, 076 31 Streda nad Bodrogom 

3. Karolína Csoroszová, Licionská 602/16, 076 31 Streda nad Bodrogom 

4. Monika Kadétová, Kamenecká 580/71, 076 31 Streda nad Bodrogom 

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

6. Alžbeta Magyarová, Hlavná 24/25, 076 31 Streda nad Bodrogom 

7. Ľudovít Szatmári, Krásna 183/14, 076 31 Streda nad Bodrogom 

8. Andrea Takácsová, Záhradná 220/14, 076 31 Streda nad Bodrogom 

 
Príloha č. 2 
 

Zoznam uchádzačov o 3-izbové obecné nájomné byty, s trvalým pobytom mimo územia obce Streda 

nad Bodrogom 

1. Enikő Baloghová, Hlavná 225/109, 076 32 Borša 

2. Kristián Tóth, Hlavná 161, 076 34 Zemplín 

 
Príloha č. 3 
 

Zoznam uchádzačov o 1-izbový obecný nájomný byt 

1. Dávid Kačmarik, Záhradná 195/27, 076 31 Streda nad Bodrogom 

2. Terézia Mišáková, Hlavná 130, 076 31 Streda nad Bodrogom 

 
Návrh na uznesenie č.  320/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

poveruje 

losovaním uchádzačov o obecné nájomné byty p. Zlaticu Tóthovú.  

 

Má niekto nejaké pripomienky alebo  iné návrhy, pokiaľ nie dávam hlasovať   

Prezentovalo sa:        7   poslancov 

Hlasovalo „za“:          7 poslancov  

Hlasovalo  „proti“:    0 poslancov 

Zdržalo sa:                  0 poslancov 

 

Starosta konštatoval, že obecné zastupiteľstvo jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 
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 p.starosta odovzdal lístky s poradovými číslami uchádzačov  o 3-izbové obecné nájomné byty  
s trvalým pobytom na území obce Streda nad Bodrogom od 1 do 8. 
P. Zlatica Tóthová vložila jednotlivé poradové čísla do obálok, obálky vložila do urny 
a následne sa pristúpilo k samotnému losovaniu. P. Tóthová vylosovala nasledovných 5 čísel: 
2., 6., 3., 8., 5.  

 Nakoľko neboli žiadne pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 

 

Návrh na uznesenie č.  321/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  
 
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 
 

Má niekto nejaké pripomienky alebo  iné návrhy, pokiaľ nie dávam hlasovať   

Prezentovalo sa:        7  poslancov 

Hlasovalo „za“:           7  poslancov  

Hlasovalo  „proti“:     0 poslancov 

Zdržalo sa:                   0 poslancov 

 

Starosta konštatoval, že obecné zastupiteľstvo jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 
 

 následne sa pristúpilo k losovaniu náhradníkov na 3-izbové obecné nájomné byty spomedzi 
uchádzačov s trvalým pobytom na území obce Streda nad Bodrogom. 

 p.starosta odovzdal obálky s poradovými číslami uchádzačov o 3-izbové obecné nájomné 
byty s trvalým pobytom na území obce Streda nad Bodrogom  a p. Tóthová vylosovala 
nasledovné čísla: 4., 7., 1. 

 

 
Návrh na uznesenie č. 322/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom   

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

3. Uchádzač s poradovým číslom 1. – Edina Baloghová, Hlavná 78/87, 076 31 Streda nad 
Bodrogom 
 

Má niekto nejaké pripomienky alebo  iné návrhy, pokiaľ nie dávam hlasovať   
Prezentovalo sa:        7  poslancov 

Hlasovalo „za“:          7  poslancov  

Hlasovalo  „proti“:    0    poslancov 

Zdržalo sa:                  0   poslancov 

 

Starosta konštatoval, že obecné zastupiteľstvo jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 
 

 p.starosta odovzdal lístky s poradovými číslami uchádzačov  o 1-izbový obecný nájomný byt 
od 1 do 2. P. Tóthovej vložila jednotlivé poradové čísla do obálok, obálky vložil do urny 
a následne sa pristúpilo k samotnému losovaniu. P. Tóthová vylosovala číslo 2. 

 

Návrh na uznesenie č. 323/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom   

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 

 

Má niekto nejaké pripomienky alebo  iné návrhy, pokiaľ nie dávam hlasovať   

Prezentovalo sa:      7   poslancov,  

Hlasovalo „za“:        7    poslancov  

Hlasovalo  „proti“:   0    poslancov 

Zdržalo sa:                   0    poslancov 

 

Starosta konštatoval, že obecné zastupiteľstvo jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 
  

 následne sa pristúpilo k losovaniu náhradníka na 1-izbový obecný nájomný byt. 

 p. Tóthová vylosoval nasledovné číslo:  

 
Návrh na uznesenie č.  324/2022 

 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom   

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 
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Má niekto nejaké pripomienky alebo  iné návrhy, pokiaľ nie dávam hlasovať   

Prezentovalo sa:        7  poslancov 

Hlasovalo „za“:           7  poslancov  

Hlasovalo  „proti“:     0  poslancov 

Zdržalo sa:                    0  poslancov 

 

Starosta konštatoval, že obecné zastupiteľstvo jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 
 

 následne sa pristúpilo k losovaniu náhradníkov na 3-izbové obecné nájomné byty spomedzi 
uchádzačov s trvalým pobytom mimo územia obce Streda nad Bodrogom.  

 p.starosta odovzdal lístky s poradovými číslami uchádzačov o 3-izbové obecné nájomné byty 
s trvalým pobytom mimo územia obce Streda nad Bodrogom od 1 do 2. P. Tóthovej vložila 
jednotlivé poradové čísla do obálok, obálky vložila do urny a následne sa pristúpilo k 
samotnému losovaniu. P. Tóthová vylosovala nasledovné čísla: 2., 1. 

 

Návrh na uznesenie č. 325/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom   

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 

 

Má niekto nejaké pripomienky alebo  iné návrhy, pokiaľ nie dávam hlasovať   

Prezentovalo sa:       7   poslancov 

Hlasovalo „za“:         7   poslancov  

Hlasovalo  „proti“:      0   poslancov 

Zdržalo sa:                     0   poslancov 

 

Starosta konštatoval, že obecné zastupiteľstvo jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 

 
 
K 7. bodu programu 
Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu 
 

 Starosta udelil slovo hlavnej kontrolórke 

 Hlavná kontrolórka oboznámila poslancov s odborným stanoviskom k návrhu záverečného 
účtu obce Streda nad Bodrogom za rok 2021. Konštatovala, že Pri spracovaní stanoviska 
vychádzala z posúdenia predloženého návrhu Záverečného účtu Obce Streda nad Bodrogom 
a rozpočtového hospodárenia za rok 2021 z dvoch hľadísk:  

1. Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu 
2. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi 

Ďalej konštatovala, že návrh záverečného účtu obce Streda nad Bodrogom za rok 2021 je 
spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy. Preto odporúčala obecnému zastupiteľstvu schváliť návrh 
záverečného účtu obce Streda nad Bodrogom za rok 2021. 
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Nakoľko neboli žiadne ďalšie návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č. 326/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

berie na vedomie 

odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu Záverečného účtu obce Streda nad Bodrogom 
za rok 2021. 
 
Výsledok hlasovania:  
Prezentovalo sa: 7 poslancov  
Hlasovalo „za“:  7 poslancov 
Hlasovalo „proti“: 0  poslancov 
Zdržalo sa :   0  poslancov 
 

Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 
 
 
K 8. bodu programu 
Prerokovanie a schvaľovanie návrhu ZÚ obce Streda nad Bodrogom za rok 2021 
 

 Starosta oboznámil poslancov so záverečným účtom obce Streda nad Bodrogom za rok 2021 
 
Nakoľko neboli žiadne ďalšie návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 

 
Návrh na uznesenie č. 327/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a 

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 €. 

 
Výsledok hlasovania:  
Prezentovalo sa: 7 poslancov  
Hlasovalo „za“:  7 poslancov 
Hlasovalo „proti“: 0  poslancov 
Zdržalo sa :   0  poslancov 

 
Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 
 
 
K 9. bodu programu 
Inventarizácia majetku 
 

 Starosta oboznámil poslancov s inventarizačným zápisom ústrednej inventarizačnej komisie.  
 

Nakoľko neboli žiadne návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
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Návrh na uznesenie č. 328/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a 

schvaľuje 
 
Inventarizačný zápis ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku riadnej inventarizácie majetku, 
záväzkov a rozdielu majetku k 31.12.2021 tak ako bol predložený.  
 
Výsledok hlasovania:  
Prezentovalo sa: 7 poslancov  
Hlasovalo „za“:  7 poslancov 
Hlasovalo „proti“: 0  poslancov 
Zdržalo sa :   0  poslancov 

 
Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 
 

 

K 10. bodu programu 
Návrh na vyradenie majetku DD 
 

 Starosta udelil slovo členom likvidačnej komisie  
 P. Gornyitzki konštatoval, že všetky materiály, ktoré boli v zozname, boli pokazené alebo 

rozbité. Likvidácia je opodstatnená.   
 
Nakoľko neboli žiadne ďalšie návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č. 329/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

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.  

Výsledok hlasovania:  
Prezentovalo sa: 7 poslancov  
Hlasovalo „za“:  7 poslancov 
Hlasovalo „proti“: 0  poslancov 
Zdržalo sa :   0  poslancov 
 

Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 



 9 

K 11. bodu programu 
Správa hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách 
 

 Starosta udelil slovo hlavnej kontrolórke 

 Kontrolórka informovala poslancov, že vykonala kontrolu pokladne, pokladničných operácií 
a náväznosť na účtovný stav, kontrola pokladničných dokladov a ich náležitostí, dodržanie 
pokladničného limitu. Konštatovala, že kontrolou neboli preukázané žiadne nedostatky. 

 
Nakoľko neboli žiadne návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 

 
Návrh na uznesenie č. 330/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

berie na vedomie 

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

mesiac 2022. 

 
Výsledok hlasovania:  
Prezentovalo sa: 7 poslancov  
Hlasovalo „za“:  7 poslancov 
Hlasovalo „proti“: 0  poslancov 
Zdržalo sa :   0  poslancov 
 
Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 
 

 Hlavná kontrolórka oboznámila poslancov so správou z kontroly v Domove dôchodcov za rok 
2021. Konštatovala, že kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky. Domov dôchodcov 
v Strede nad Bodrogom v roku 2021 s verejnými prostriedkami nakladal hospodárne 
a efektívne. 
 

Nakoľko neboli žiadne návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 

Návrh na uznesenie č. 331/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

berie na vedomie 

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

2021. 

 
Výsledok hlasovania:  
Prezentovalo sa: 7 poslancov  
Hlasovalo „za“:  7 poslancov 
Hlasovalo „proti“: 0  poslancov 
Zdržalo sa :   0  poslancov 

 
Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 
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K 12. bodu programu 
Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti Ivety Rontovej o poskytnutie jednorazovej finančnej 
výpomoci 
 

 Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou. Konštatoval, že menovaná býva v podnájme. Obec 
neeviduje voči menovanej žiadne nedoplatky. Menovaná žiadala výpomoc na úhradu 
nájomného, na úhradu nedoplatku za elektrinu a TKO 

 Poslanci žiadosť zamietli 
 
 
Návrh na uznesenie č. 332/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

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

 
Výsledok hlasovania:  
Prezentovalo sa: 7 poslancov  
Hlasovalo „za“:  7 poslancov 
Hlasovalo „proti“: 0  poslancov 
Zdržalo sa :   0  poslancov 

 
Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 
 
 
K 13. bodu programu 
Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti Júliusa Budjača o predaj pozemku parcela reg. „C“ č. 
1190/27 vo výmere 52 m2 

 

 Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou. Konštatoval, že sa jedná o parcelu, ktorú žiadateľ 
už dlhé roky užíva. Jedná sa o záhradu nadchádzajúcu sa v bezprostrednej blízkosti bytového 
domu v ktorom nadobúdateľ a jeho manželka bývajú a táto slúžila ako záhrada a aj v súčasnej 
dobe je užívaná. V minulosti boli susedné nehnuteľnosti, záhrady už prevedené do vlastníctva 
vlastníkov bytov bývajúcich v uvedenom bytovom dome. Táto nehnuteľnosť nebola prevedená 
do vlastníctva pôvodných vlastníkov bytov  a Július Budjač a manželka ako vlastníci bytov 
požiadali o prevod do vlastníctva. 

 
Nakoľko neboli žiadne návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č. 333/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a v súlade s §9 ods. 2 

písm. a) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

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 . 
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Výsledok hlasovania:  
Prezentovalo sa: 7 poslancov  
Hlasovalo „za“:  7 poslancov 
Hlasovalo „proti“: 0  poslancov 
Zdržalo sa :   0  poslancov 

 
Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 

 

K 14. bodu programu 
Prerokovanie a schvaľovanie prenájmu elektronickej úradnej tabule obce 
 

 Starosta oboznámil poslancov s cenovou ponukou od firmy Galileo Corporation s.r.o. . 
Konštatoval, že ponuka je na prenájom zariadenia. 

 P. Budjač sa opýtal, že kde by bola umiestnená uvedená tabula? 

 Starosta navrhol umiestniť v centre obce 

 Starosta požiadal poslancov, aby si zvážili aktuálnu politickú a finančnú situáciu a následne aby 
sa rozhodli o schválení resp. zamietnutí ponuky 

 Poslanci z dôvodu politickej situácie ponuku jednoznačne zamietli 
 
Nakoľko neboli žiadne návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č. 334/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a  
 

zamieta 
 
prenájom elektronickej úradnej tabule podľa predloženej cenovej ponuky firmy Galileo Corporation 

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

Výsledok hlasovania:  
Prezentovalo sa: 7 poslancov  
Hlasovalo „za“:  7 poslancov 
Hlasovalo „proti“: 0  poslancov 
Zdržalo sa :   0  poslancov 

 
Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 
 
 
K 15. bodu programu 
Rôzne 
 
 

A) Dodatok – Níkoluhlíková stratégia 
 

 Starosta informoval poslancov, že na základe rozhodnutia Okresného úradu TV Železnice SR 
mali určité výhrady voči dokumentácii a preto sme museli urobiť zmenu. 

 
Nakoľko neboli žiadne návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
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Návrh na uznesenie č. 335/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo doplnený strategický dokument „ 

Nízkouhlíková stratégia obce Streda nad Bodrogom“ v zmysle rozhodnutia Okresného úradu Trebišov, 

odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie mieru 804/1 Trebišov č.j. OU-TV-OSZP-

2022/003868-015 z 07.04.2022 a 

schvaľuje 

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

 

Výsledok hlasovania:  
Prezentovalo sa: 7 poslancov  
Hlasovalo „za“:  7 poslancov 
Hlasovalo „proti“: 0  poslancov 
Zdržalo sa :   0  poslancov 

 
Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 
 

B) Výzva POD 2022 
 

 Starosta informoval poslancov o možnosti predloženia žiadosti o dotáciu z EF v rámci 
programu obnovy dediny na rok 2022. Výzvu navrhol využiť na pokračovanie v revitalizácii 
parku pri kaštieli, napr. umiestnením informačných tabúľ a lavičiek. 
 

Nakoľko neboli žiadne návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na 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.  

 

Výsledok hlasovania:  
Prezentovalo sa: 7 poslancov  
Hlasovalo „za“:  7 poslancov 
Hlasovalo „proti“: 0  poslancov 
Zdržalo sa :   0  poslancov 

 
Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 
 

C) Dotácia pre Tavi-Klub 
 

 Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou. Spoločnosť žiada finančné prostriedky na 
zabezpečenie spolufinancovania projektu, predmetom ktorého je vydanie knihy s názvom 
„Tomi Teki kalandjai“ . 

 P. Tokár informoval poslancov, že v Maďarsku funguje spoločnosť s názvom „Zöld kör“ 
a pomocou nich by chceli uskutočniť vydanie knižnej publikácie pre deti. Cena za vydanie 
jednej knihy je cca 15 €. 
 

Nakoľko neboli žiadne návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
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Návrh na uznesenie č. 337/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a  
 

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“.  
 

Výsledok hlasovania:  
Prezentovalo sa: 7 poslancov  
Hlasovalo „za“:  7 poslancov 
Hlasovalo „proti“: 0  poslancov 
Zdržalo sa :   0  poslancov 

 
Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 
 

D) Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke 
 

 Starosta oboznámil poslancov so správou nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky obce 
Streda nad Bodrogom. Konštatoval, že audítorka pri kontrole nezistila žiadne nezrovnalosti. 

 
Nakoľko neboli žiadne návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č. 338/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a  
 

berie na vedomie 
 

správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky obce Streda nad Bodrogom k 31.12.2021.  
 

 

Výsledok hlasovania:  
Prezentovalo sa: 7 poslancov  
Hlasovalo „za“:  7 poslancov 
Hlasovalo „proti“: 0  poslancov 
Zdržalo sa :   0  poslancov 

 
Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 
 

E) Žiadosť Andreja Sitkára 
 Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou  

 JUDr. Szabó, advokát obce konštatoval, že pozemok je vo vlastníctve COOP Jednoty. Navrhol 
zistiť, že ako dodŕžajú otváraciu dobu. 

 P. Tokár povedal, že v liste sa jedná o konkrétny víkend 

 Starosta navrhol pre komisiu  pre verejný poriadok zistiť od susedov informácie ohľadom 
rušenia nočného kľudu. Preto navrhol odročiť žiadosť 

 
Nakoľko neboli žiadne návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 



 14 

 
Návrh na uznesenie č. 339/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a  
 

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. 
 

Výsledok hlasovania:  
Prezentovalo sa: 7 poslancov  
Hlasovalo „za“:  7 poslancov 
Hlasovalo „proti“: 0  poslancov 
Zdržalo sa :   0  poslancov 

 
Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 
 

F) MKS 
 Starosta vyzval poslancov, aby porozmýšľali o cene za prenájom malej sály v kultúrnom dome.  

 
 
K 16. bodu programu 
Diskusia 
 
V diskusii neboli žiadne príspevky. 
 
 
K 17. bodu programu 
Záver 

 
Pretože program zasadnutia bol vyčerpaný, p. starosta poďakoval poslancom za aktívny prístup 
a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.  
 
V Strede nad Bodrogom, dňa 31.05.2022 
 
 
 
 
       .......................................                 ....................................... 
         Bc. Beáta Világiová      Zoltán Mento 

zapisovateľka       starosta obce 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:  
 
 
       .......................................               ....................................... 
 Richard Budjač               Ing. Vladimír Róth 


