
Obecné zastupiteľstvo obce Streda nad Bodrogom 
 
 

U Z N E S E N I A 
 

 zo 44. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Strede nad Bodrogom,  
ktoré sa konalo dňa 12.07.2022 

______________________________________________________________________ 
 
 
Uznesenie č. 342/2022 
 
berie na vedomie 
 
stanovisko hlavnej kontrolórky k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania pre 

prijatie Dodatku č. 3 k Zmluve o kontokorentnom úvere č. 737/2019/UZ od Všeobecnej úverovej banky a. 

s., na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami obce vo výške 50 000,- €, s platnosťou 

úveru 1 rok ( od 11.08.2022 do 10.08.2023 ). 

 
Uznesenie č. 343/2022  
 
schvaľuje  

predlženie čerpania kontokorentného úveru  na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami 
a výdavkami obce Streda nad Bodrogom vo výške 50 000,- EUR v súlade s ustanovením § 36 ods. 2 Zákona 
67/2020 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
 
Splatnosť úveru: 1 rok (od 11.08.2022 do 10.08.2023) 
 
Zabezpečenie: bez zabezpečenia 
 
 
Uznesenie č. 344/2022  
 
v súlade s § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v z. n. p. 

  

určuje 

 

volebné obvody pre voľby poslancov do obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie r. 2022 – 2026, a to:  

1 volebný obvod 

 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 345/2022  
 
v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

určuje  

 

rozsah výkonu funkcie starostu Obce Streda nad Bodrogom v novom volebnom období r. 2022 – 2026 

v rozsahu 1, t. z. v plnom rozsahu. 

 
 
Uznesenie č. 346/2022 
 
v súlade s § 11 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

určuje 

počet poslancov Obce Streda nad Bodrogom v novom volebnom období r. 2022 – 2026  9. 

 
 
Uznesenie č. 347/2022  
 
schvaľuje 
 
Prevod vlastníctva nehnuteľnosti v k. ú. Streda nad Bodrogom par. č. 1190/27 zastavané plochy a nádvoria 
vo výmere 52 m2 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) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov za cenu 3,32 €/m2 pre Júliusa Budjača, tr. bytom Záhradná 696/10, Streda nad Bodrogom 
a manželku. Náklady súvisiace s prevodom hradia nadobúdatelia. 
 
Odôvodnenie hodného osobitného zreteľa: 
Dôvod hodného osobitného zreteľa spočíva v tom, že sa jedná 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. 
 
 
Uznesenie č. 348/2022  
 
schvaľuje 

predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu 

verejných historických a pamiatkovo chránených budov 

ukladá 

starostovi obce vyčleniť finančné prostriedky na úhradu neoprávnených výdavkov počas realizácie projektu 

 



súhlasí 

s vypracovaním Projektového energetického hodnotenia na budovu kaštieľa, Hlavná 174/391, 076 31 

Streda nad Bodrogom. 

 
 
Uznesenie č. 349/2022  
 
schvaľuje 

predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu 

verejných historických a pamiatkovo chránených budov 

ukladá 

starostovi obce vyčleniť finančné prostriedky na úhradu neoprávnených výdavkov počas realizácie projektu 

súhlasí 

s vypracovaním Projektového energetického hodnotenia na budovu Domova dôchodcov, Ružová 433/8, 

076 31 Streda nad Bodrogom. 

 
 
Uznesenie č. 350/2022  
 
schvaľuje  

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

- rozpočtové opatrenie Obce Streda nad Bodrogom, Hlavná 174/391, 076 31 Streda nad Bodrogom 
č. 2/2022 zo dňa 12.07.2022  

- použitie rezervného fondu vo výške 76 415,75 €: 
 na terénne úpravy v obci Streda nad Bodrogom  
 na revitalizáciu areálu športového ihriska 
 na obstaranie záhradného traktora 
 na oplotenie kolkárne a športového areálu 


