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Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom 

 

Z á p i s n i c a  
zo 45. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Strede nad Bodrogom, 

konaného dňa 20.09.2022 v zasadačke obecného úradu 
 
 

K 1. bodu programu 
Privítanie poslancov a ostatných prítomných 
 
Starosta privítal na 45. 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 

 Pretože k 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 program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol jednoznačne 
schválený. 
 
 

K 3. bodu programu 
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 
Za zapisovateľa:                          Mgr. Veronika Pásztorová 

za overovateľov zápisnice :       Mgr. Peter Gornyitzki, Ing. Vladimír Róth 

Za členov návrhovej komisie starosta určil:  Alexander Kačik, Richard Budjač 

 
 

K 4. bodu programu 
Informácia o stave účtov 

 
Starosta informoval poslancov o stave účtov k 20.09.2022 

Na účte OÚ vedenom v SLSP a.s. je 4 505,03€. 
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Na účte OÚ vedenom vo VÚB. a.s. je 16 870,00€. 

Na účte vedenom v Poštovej banke je 21 453,27€.  

SPOLU je na všetkých účtoch ku dňu 20.09.2022 42 828,30€. 

 
Starosta konštatoval,  že obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informácie o stave účtov obce ku dňu 
20.09.2022. 
 
 

K 5. bodu programu 
Kontrola plnenia uznesení 
 

 Starosta informoval poslancov o plnení uznesení č. 342/2022 až 350/2022 z predchádzajúceho 

zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 12.07.2022. Konštatoval, že uznesenia 

z predchádzajúceho zasadnutia boli splnené, resp. sa priebežne plnia. 

 
Obecné zastupiteľstvo informáciu o plnení uznesení č. 342/2022 až 350/2022  vzalo na vedomie. 
 
 

K 6. bodu programu  
Prerokovanie žiadosti Vojtecha Balogha o prenájom pozemku vo vlastníctve obce 

 

 p.starosta oboznámil poslancov so žiadosťou p.Balogha. Uviedol, že v k.ú. obce Streda nad 

Bodrogom sa majú začiatkom roka 2023 realizovať pozemkové úpravy, preto neodporúča 

schválenie žiadosti. 

 p.Budjač uviedol, že s názorom p.starostu súhlasí. 

 p.Gornyitzki uviedol, že keby nájomná zmluva už existovala dala by sa predĺžiť, ale uzatvoriť 

novú tiež nepovažuje za vhodné v momentálnej situácii. 

 

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

 
Návrh na uznesenie č. 351/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a  

zamieta  

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

pozemku vo vlastníctve obce. 

Odôvodnenie: 

Z dôvodov začatia pozemkových úpravy Obec Streda nad Bodrogom nepovažuje za účelné v súčasnej 

dobe prenajať nehnuteľnosť vo vlastníctve obce za účelom zriadenia ovocného sadu. 

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. 
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K 7. bodu programu 
Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti Gréckokatolíckej cirkvi v Strede n.B. o poskytnutie 
finančnej výpomoci 
 

 p.starosta prečítal prítomným žiadosť Gréckokatolíckej cirkvi v Strede nad Bodrogom, v ktorej 

sa uvádza, že finančné prostriedky by potrebovali na opravu veže. 

 p.Budjač uviedol, že určitú sumu by obec mala vyplatiť, ale nie v momentálnej nepriaznivej 

finančnej situácii. 

 p.starosta navrhol nateraz schváliť sumu v rozmedzí od – do, pričom sa presná čiastka 

konkretizuje po vyčíslení výsledku hospodárenia obce za rok 2022. 

 
Nakoľko neboli žiadne ďalšie návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č. 352/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

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. 

 
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 8. bodu programu 
Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti TJ ŠM SNB o dofinancovanie dotácie 

 

 p.starosta oboznámil prítomných so žiadosťou  

    
Nakoľko neboli žiadne ďalšie návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
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Návrh na uznesenie č.  353/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a 

schvaľuje  

dofinancovanie TJ 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. 

 
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 9. bodu programu 
Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti Mikuláša Visnyaiho o poskytnutie jednorazového 

finančného príspevku 

 p.starosta prečítal žiadosť p.Visnyaiho, ktorý v žiadosti uviedol, že príspevok potrebuje na 

preplatenie nákladov spojených s pohrebom jeho sestry. 

 p.Tóthová uviedla, že nebohá mala okrem žiadateľa aj iných rodinných príslušníkov. 

 p.Budjač uviedol, že žiadosť je neúplná, nie je vyplnená kompletne. 

Nakoľko neboli žiadne ďalšie návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č.  354/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a 
 
zamieta 

žiadosť p. 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. 

 

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. 
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K10. bodu programu 
Správa hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách 
 

 p.starosta odovzdal slovo p.hlavnej kontrolórke 

 p.hlavná kontrolórka uviedla, že kontrolovala uznesenia za rok 2021, ktoré boli prevažne 

splnené. Následne uviedla tri, ktoré splnené neboli a tie odporučila zrušiť. 

 ďalej uviedla, že kontrolovala aj aktuálnosť platných všeobecne záväzných nariadení 

a interných smerníc. Uviedla, že odporúča oddeliť aktuálne od neaktuálnych, štatút obce je tiež 

neaktuálny, zásady prenájmu obecných bytov nie sú na webovom sídle obce zverejnené 

priamo medzi všeobecne záväznými nariadeniami. 

 p. hlavná kontrolórka uviedla, že smernice boli schválené Obecným zastupiteľstvom, pričom 

smernice nie je nevyhnutné schvaľovať Obecným zastupiteľstvom. 

 ďalej odporučila prijatie smerníc pre spôsob vyúčtovania pracovných ciest, o tvorbe 

a používaní sociálneho fondu, o používaní služobných motorových vozidiel, o stravovaní 

zamestnancov a o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v obci. 

 p.starosta uviedol, že zistené nedostatky obec odstráni. 

 

Nakoľko neboli žiadne ďalšie návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č.  355/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a 
 
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. 

 

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. 
 

K11. bodu programu 

Doplnenie Komunitného plánu obce Streda nad Bodrogom 

 p.starosta uviedol, že súčasný Komunitný plán obce je platný do konca roka 2022, avšak 

nakoľko od 1.1.2023 je obec povinná prispievať minimálne vo výške 100€ na osobu s trvalým 

pobytom na území obce, ktorá je umiestnená v súkromnom sociálnom zariadení obec dočasne 

do 31.12.2022  vypracovala doplnenie Komunitného plánu, výsledkom čoho by bola výnimka 

z tejto povinnosti. 

 ďalej uviedol, že toto doplnenie považuje za nevyhnutné z dôvodu, že nepovažuje za korektné 

aby občania aj prostredníctvom svojich daní uhrádzali tento poplatok súkromným sociálnym 

zariadeniam. 
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Nakoľko neboli žiadne ďalšie návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č.  356/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a 
 
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.  

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. 
 

K12. bodu programu 

Vyradenie neupotrebiteľného majetku OcÚ 

 p.starosta navrhol aby predmetný návrh prerokovala likvidačná komisia, následne aby bol 

prebytočný majetok obce ponúknutý na predaj 

 

Nakoľko neboli žiadne ďalšie návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č.  357/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a 
 
ukladá 

likvidačnej komisii prerokovanie Návrhu na vyradenie poškodeného a nefunkčného majetku 

Obecného úradu. 

 

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

 

K13. bodu programu 

Vyradenie neupotrebiteľného majetku ZŠ 

 p.starosta posunul poslancom k nahliadnutiu Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku 

v Základnej škole, Školská 2, 076 31 Streda nad Bodrogom a Návrh na vyradenie 

neupotrebiteľného majetku v Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským, Školská 4, 

076 31 Streda nad Bodrogom . 

 

Nakoľko neboli žiadne ďalšie návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č.  358/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a 
 
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.  

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. 
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K 14. bodu programu 
Rôzne 

A)  Deň dôchodcov 

 p.starosta oboznámil poslancov a zároveň ich poprosil aby sa podľa možností dňa 30.09.2022 
zúčastnili Dňa dôchodcov v miestnom kultúrnom dome. 

 

B) Zvýšenie nájomného v MKS + náklady spojené s užívaním 

 p.starosta uviedol,že po konzultácii s p.JUDr.Szabóm považuje za vhodné zvážiť aby sa sadzby 

nájmov a poskytovania služieb ustanovovali formou uznesení a nie všeobecne záväzného 

nariadenia. V prípade všeobecne záväzných nariadení sú zmeny komplikovanejšie a v prípade 

uznesenia je proces zmeny rýchlejší. 

 
Nakoľko neboli žiadne ďalšie návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č. 359 /2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  
 
ruší 
 
všeobecne záväzné nariadenie „Ostatné poplatky za služby a poplatky za prenájom obecného 
majetku“ spolu so všetkými jeho dodatkami. 
 
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. 
 
Návrh na uznesenie č. 360/2022 
 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

 
schvaľuje 
 
cenník „Nájomné za prenájom vecí vo vlastníctve obce a poskytovanie služieb obcou Streda nad 
Bodrogom“, ktorý tvorí prílohu tohto uznesenia. 
 
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. 
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K 15. bodu programu 
Diskusia 
 
V diskusii neboli žiadne príspevky. 
 
 
 
 
 
K 16. 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 20.09.2022 
 
 
 
 
       .......................................                 ....................................... 
     Mgr. Veronika Pásztorová      Zoltán Mento 

zapisovateľka       starosta obce 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:  
 
 
       .......................................               ....................................... 
         Mgr. Peter Gornyitzki              Ing. Vladimír Róth  


