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Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom 

 

Z á p i s n i c a  
zo 43. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Strede nad Bodrogom, 

konaného dňa 25.06.2022 v zasadačke obecného úradu 
 

K 1. bodu programu 
 
Starosta privítal na 43. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva poslancov obecného zastupiteľstva 
a ostatných prítomných. 
 
Prítomní :   poslanci v počte  5  podľa prezenčnej listiny                      
Hlavný kontrolór: Nóra Michová     
Hostia:   podľa prezenčnej listiny                
 

Starosta konštatoval, že z 9 poslancov obecného zastupiteľstva je prítomných 5 poslancov, 
a preto je obecné zastupiteľstvo  spôsobilé rokovať a uznášať sa. 
 
 

K 2. bodu programu 
Schválenie programu zasadnutia 

 
 Starosta  oboznámil  poslancov  s programom zasadnutia. Starosta navrhol zmenu programu. 

Navrhol zaradiť ako bod č.5 prerokovanie cenovej ponuky na inštaláciu ústredného kúrenia. 

 Pretože k zmene programu neboli žiadne pripomienky, dal starosta o ňom hlasovať. 
 
Výsledok hlasovania:  
Prezentovalo sa: 5 poslancov  
Hlasovalo „za“:  5 poslancov 
Hlasovalo „proti“: 0  poslancov 
Zdržalo sa :   0  poslancov 
 

Starosta konštatoval, že zmenený 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  
Prerokovanie a schvaľovanie vecného bremena v prospech VSD a.s. pre potreby napojenia 
na distribučnú sústavu elektrickej energie 
 
2.1 Starosta oboznámil poslancov s návrhom Zmluvy na zriadenie vecného bremena v prospech VSD 

a.s. . Informoval ich, že na základe tejto zmluvy bude vykonaný zápis v liste vlastníctva obce č. 1109 
v časti „C -Ťarchy“, v znení: 
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„Vecné bremeno v prospech oprávneného z vecného bremena - Východoslovenská distribučná, 

a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO 36599361, strpieť umiestnenie elektro-energetického 

zariadenia  na parc. C KN č. 1728/14, C KN č. 1728/2 v rozsahu Geometrického plánu, úradne 

overeného príslušným katastrálnym odborom pod č. G1-98/2022.“  

Nakoľko neboli žiadne ďalšie návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č. 340/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a  

schvaľuje 
 
Zmluvu o zriadení vecného bremena, číslo zmluvy 1304/VSD/2022, ktorá je uzatvorená medzi Obcou 
Streda nad Bodrogom, Hlavná 174/391, 076 31 Streda nad Bodrogom, IČO: 00331970 
a Východoslovenskou distribučnou, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36599361, predmetom 
ktorého bude vykonaný zápis v príslušnom liste vlastníctva v časti „C -Ťarchy“, v znení: 
„Vecné bremeno v prospech oprávneného z vecného bremena - Východoslovenská distribučná, a.s., 

Mlynská 31, 04291 Košice, IČO 36599361, strpieť umiestnenie elektro-energetického zariadenia  na 

parc. C KN č. 1728/14, C KN č. 1728/2 v rozsahu Geometrického plánu, úradne overeného príslušným 

katastrálnym odborom pod č. G1-98/2022.“  

 
Výsledok hlasovania:  
Prezentovalo sa: 5 poslancov  
Hlasovalo „za“:  5 poslancov 
Hlasovalo „proti“: 0  poslancov 
Zdržalo sa :   0  poslancov 
 
Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 
 

 
K 5. bodu programu 
Prerokovanie cenovej ponuky na inštaláciu ústredného kúrenia 
 

 Starosta oboznámil poslancov s cenovou ponukou na inštaláciu ústredného kúrenia 
v rodinnom dome vo vlastníctve obce Streda nad Bodrogom, Hlavná 393/170. Cenová ponuka 
bola vypracovaná na dodávku tovaru a inštaláciu ústredného kúrenia s elektro kotlom. Celková 
suma za prácu bola určená vo výške 6838,80 € 

 Poslanci inštaláciu ústredného kúrenia schválili bez pripomienok 
  

Nakoľko neboli žiadne ďalšie návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č. 341/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

schvaľuje 
 
inštaláciu ústredného kúrenia na parc. reg. „C“ č. 1669/2 v rodinnom dome vo vlastníctve obce Streda 
nad Bodrogom, Hlavná 393/170  
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ukladá 
 
starostovi vyčleniť finančné prostriedky z rozpočtu obce na financovanie stavebných prác 
 
súhlasí 
 
s vypracovaním projektovej dokumentácie na inštaláciu ústredného kúrenia 
 
ukladá  
 
starostovi zabezpečiť verejné obstarávanie na vykonanie stavebných prác. 
 
Výsledok hlasovania:  
Prezentovalo sa: 5 poslancov  
Hlasovalo „za“:  5 poslancov 
Hlasovalo „proti“: 0  poslancov 
Zdržalo sa :   0  poslancov 
 

Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 
 
 
K 6. bodu programu 
Diskusia 
 
V diskusii neboli žiadne príspevky. 
 
 
K 7. 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 25.06.2022 
 
 
 
 
       .......................................                 ....................................... 
         Bc. Beáta Világiová      Zoltán Mento 

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


