
Obecné zastupiteľstvo obce Streda nad Bodrogom 
 
 

U Z N E S E N I A 
 

 zo 45. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Strede nad Bodrogom,  
ktoré sa konalo dňa 20.09.2022 

______________________________________________________________________ 
 
Uznesenie č. 351/2022 

 

zamieta  

žiadosť pána Vojtecha Balogha, bytom Vápenka 13/4, 076 31 Streda nad Bodrogom 

o prenájom pozemku vo vlastníctve obce. 

Odôvodnenie: 

Z dôvodu začatia pozemkových úprav Obec Streda nad Bodrogom nepovažuje za účelné 

v súčasnej dobe prenajať nehnuteľnosť vo vlastníctve obce za účelom zriadenia ovocného 

sadu. 

Uznesenie č. 352/2022  

 

berie na vedomie 

žiadosť Gréckokatolíckej cirkvi, Farnosť Streda nad Bodrogom, Hlavná 135, 076 31 Streda nad 

Bodrogom, IČO 31952542 o poskytnutie finančnej výpomoci a 

 

schvaľuje  

 

finančnú výpomoc pre Gréckokatolícku cirkev, Farnosť Streda nad Bodrogom, Hlavná 135, 076 

31 Streda nad Bodrogom, IČO 31952542  vo výške minimálne 2 500€ a maximálne 5 000€, 

pričom konkrétna suma bude schválená uznesením Obecného zastupiteľstva po vyčíslení 

výsledku hospodárenia obce za rok 2022. 

 

Uznesenie č. 353/2022 

 

schvaľuje  

dofinancovanie pre Telovýchovnú jednotu ŠM Streda nad Bodrogom, Športová 3, 076 31 

Streda nad Bodrogom, IČO 35513977 vo výške 390,00 € za prenájom futbalového ihriska 

v obci Veľký Kamenec v období prvého polroka roku 2022 z dôvodu výluky ihriska v obci 

Streda nad Bodrogom. 



Uznesenie č.354/2022 

 

zamieta 

žiadosť pána Mikuláša Visnyaiho, bytom Horná 69/2, 076 31 Streda nad Bodrogom 

o poskytnutie jednorazového finančného príspevku na preplatenie časti pohrebných nákladov 

z dôvodu neúplnosti žiadosti. 

 

                  

Uznesenie č. 355/2022 

 

berie na vedomie 

Správu hlavnej kontrolórky č. 4/2022 o výsledku kontroly plnenia uznesení Obecného 

zastupiteľstva a č. 5/2022 o kontrole aktuálnosti platných všeobecne záväzných nariadení 

a interných smerníc. 

 

Uznesenie č. 356/2022 

 

schvaľuje  

doplnenie Komunitného plánu obce Streda nad Bodrogom nasledovne: 

 

V článku Ciele a priority rozvoja sociálnych služieb v obci Streda nad Bodrogom, v odseku 

Rozvoj sociálnej infraštruktúry chce obec naplniť prostredníctvom nasledovných priorít sa 

doplní : 

 

- cieľom a prioritou poskytovania sociálnych služieb v zariadení pre seniorov a zariadení 

opatrovateľskej služby je zabezpečiť tieto služby výlučne v zariadení, ktorého 

zriaďovateľom je Obec Streda nad Bodrogom, konkrétne v Domove dôchodcov Streda nad 

Bodrogom, Ružová 433/8, 076 31 Streda nad Bodrogom. Zámerom obce je poskytovať 

sociálne služby výlučne vo vlastných zariadeniach, ktoré sú v jej pôsobnosti.  

Uznesenie č. 357/2022 

 

ukladá 

likvidačnej komisii prerokovanie Návrhu na vyradenie poškodeného a nefunkčného majetku 

Obecného úradu. 

 



Uznesenie č. 358/2022 

 

schvaľuje  

a) vyradenie neupotrebiteľného majetku v Základnej škole, Školská 2, 076 31 Streda nad 

Bodrogom podľa priloženého zoznamu v celkovej obstarávacej cene  60 051,14 €. 

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) vyradenie neupotrebiteľného majetku v Základnej škole s vyučovacím jazykom 

maďarským, Školská 4, 076 31 Streda nad Bodrogom podľa priloženého zoznamu 

v celkovej obstarávacej cene 19 578,24 €. 

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. 

c) spôsob likvidácie: 

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

zberovej spoločnosti ako triedený odpad.  

 

Uznesenie č. 359/2022 

 

ruší 

všeobecne záväzné nariadenie „Ostatné poplatky za služby a poplatky za prenájom 

obecného majetku“ spolu so všetkými jeho dodatkami. 

 

Uznesenie č. 360/2022 

 

schvaľuje  

cenník „Nájomné za prenájom vecí vo vlastníctve obce a poskytovanie služieb obcou Streda 

nad Bodrogom“, ktorý tvorí prílohu tohto uznesenia. 

 

 

 

  



CENNÍK 

Nájomné za prenájom vecí vo vlastníctve obce  

a poskytovanie služieb obcou Streda nad Bodrogom 

 

 

Poplatky za služby 

1 Relácia v miestnom rozhlase 

Relácia v rozhlase pri úmrtí občana sa poskytuje bezodplatne 

5,00 €/ hlásenie 

2 Kopírovanie, skenovanie a tlač dokumentov  1 strana 0,10 € 

3 Poplatok za zverejnenie informácií firiem na webovom sídle obce 12,00 €/rok 

4 Hrebeňové viazanie viazanie do 50 strán  

Hrebeňové viazanie každých ďalších 10 strán  

5,00 € 

0,50€/strana 

5 Laminovanie A3 

Laminovanie A4 a menšie 

1€/strana 

0,50€/strana 

 

Prenájom veľkej sály v miestnom kultúrnom stredisku 

 

1 

na 1 hod. v dobe od 08.00 do 16.00 hod. 10,00€ 

na 1 hod. v dobe od 16.00 do 08.00 hod.                                                                   12,00€ 

na 1 akciu/deň pred konaním akcie od 8:00, na deň konania akcie až do dňa 

nasledujúceho po dni konania akcie do 16:00 

- Suma obsahuje aj režijné náklady spojené s užívaním napr. elektrina, vykurovanie, 

vodné a pod. 

350,00€ 

2 Pre fyzické osoby a právnické osoby so sídlom v obci Streda nad Bodrogom sa poskytuje zľava vo 

výške  50 % z ceny nájomného 

3 Základná škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Materská škola, Základná 

umelecká škola, neziskové organizácie a združenia so sídlom v obci, registrované cirkvi 

a náboženské spoločnosti so sídlom v obci majú prenájom veľkej sály v miestnom kultúrnom 

stredisku na jednu akciu 1x v roku bezplatne 

4 Prenájom veľkej sály v miestnom kultúrnom stredisku na zabezpečenie bezplatného odberu krvi je 

pre organizátora bezplatného odberu krvi poskytnutý bezplatne 



5 Režijné náklady spojené s užívaním napr. elektrina, vykurovanie, vodné a pod. za 

každú aj začatú 1 hod. 

3,00€ 

Prenájom malej sály v miestnom kultúrnom stredisku 

1 na 1 hod. v dobe od 08.00 do 16.00 hod.              4,00€ 

2 na 1 hod. v dobe od 16.00 do 08.00 hod.                                                                   6,00€ 

3 na 1 akciu/deň pred konaním akcie od 8:00, na deň konania akcie až do dňa 

nasledujúceho po dni konania akcie do 16:00  

- Suma obsahuje aj režijné náklady spojené s užívaním napr. elektrina, vykurovanie, 

vodné a pod. 

100,00€ 

4 Pre fyzické osoby a právnické osoby so sídlom v obci Streda nad Bodrogom sa poskytuje zľava vo 

výške  50 % z ceny nájomného 

7 Režijné náklady spojené s užívaním napr. elektrina, vykurovanie, vodné a pod. za 

každú aj začatú 1 hod. 

2,00€ 

Prenájom telocvične pri ZŠ 

1 po 16.00 hod. za každú aj začatú hodinu  - veľká hala   

- Suma obsahuje aj režijné náklady spojené s užívaním napr. elektrina, vykurovanie, 

vodné a pod.                                                            

10,00€ 

2 po 16.00 hod. za každú aj začatú hodinu  - malá hala          

- Suma obsahuje aj režijné náklady spojené s užívaním napr. elektrina, vykurovanie, 

vodné a pod.                                                                                                                

8,00€ 

Prenájom kolkárne 

1 Prenájom kolkárne  bez kolkovej dráhy od 16.00 hod. do 22:00 hod. 

- Suma obsahuje aj režijné náklady spojené s užívaním napr. elektrina, vykurovanie, 

vodné a pod.                                                            

50,00€ 

2 Prenájom kolkárne bez kolkovej dráhy za každú aj začatú hodinu mimo otváraciu 

dobu prevádzky Kolkárne 

- Suma obsahuje aj režijné náklady spojené s užívaním napr. elektrina, vykurovanie, 

vodné a pod.                                                            

10,00€ 

3 Prenájom kolkovej dráhy na 1 hod. 5,00€ 

Prenájom hnuteľných vecí 



1 Prenájom jedálenského stola 1 ks za každých aj začatých 12 hod. 0,50€ 

2 Prenájom stoličiek 1 ks za každých aj začatých 12 hod. 0,20€ 

Poskytovanie služieb technikou obce 

1 Kosenie motorovým vyžínačom resp. krovinorezom za každý aj začatých 15 minút 2,00€ 

2 Pristavenie traktorového prívesu (nie na smeti), za každý aj začatý deň               10,00€ 

3 Pristavenie traktora s prívesom, za každú aj začatú hodinu               10,00€ 

4 Mulčovanie trávnatého porastu za každú aj začatú hodinu 60,00€ 

5 Pristavenie nákladného motorového vozidla Iveco Turbo Daily za každú aj začatú 

hodinu 

10,00€ 

6 Zapožičanie nákladného motorového vozidla Iveco Turbo Daily len s vodičom 0,60€/km 

7 Stojné za nákladné motorové vozidlo Iveco Turbo Daily za každú aj začatú hodinu 10€ 

 

Tento cenník bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Strede nad Bodrogom pod číslom  

360/2022 zo dňa  20.09.2022  a nadobúda účinnosť ďalším dňom od jeho schválenia. 

V Strede nad Bodrogom, 20.09.2022 

 

 

 

         Zoltán Mento 

         starosta obce 

 

 

 

Nadobudnutím účinnosti  tohto cenníka sa ruší VZN obce „ Ostatné poplatky za služby a poplatky za 

prenájom obecného majetku“ spolu so všetkými jeho dodatkami . 

 

 

Príloha k uzneseniu č.360/2022 

 

 


