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Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom 

 

Z á p i s n i c a  
zo 46. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Strede nad Bodrogom, 

konaného dňa 24.10.2022 v zasadačke obecného úradu 
 
 

K 1. bodu programu 
Privítanie poslancov a ostatných prítomných 
 
Starosta privítal na 46. 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:                          Mgr. Veronika Pásztorová 

za overovateľov zápisnice :       Alexander Kačik, Richard Budjač 

Za členov návrhovej komisie:  Dionýz  Balla, Viktor Tokár 
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K 4. bodu programu 
Informácia o stave účtov 

 
Starosta informoval poslancov o stave účtov k 24.10.2022. 

Na účte OÚ vedenom v SLSP a.s. je 351,77 €. 

Na účte OÚ vedenom vo VÚB. a.s. je 0,00€. 

Na účte vedenom v Poštovej banke je 21 446,27€.  

SPOLU je na všetkých účtoch ku dňu 24.10.2022 21 798,04€. 

 
Starosta konštatoval,  že obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informácie o stave účtov obce ku dňu 
24.10.2022. 
 
 

K 5. bodu programu 
Kontrola plnenia uznesení 
 

 Starosta informoval poslancov o plnení uznesení č. 351/2022 až 360/2022 z predchádzajúceho 

zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 20.09.2022. Konštatoval, že uznesenia 

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

 
Obecné zastupiteľstvo informáciu o plnení uznesení č. 351/2022 až 360/2022 vzalo na vedomie. 
 
 

K 6. bodu programu  
Prerokovanie  a schvaľovanie zmien a úprav rozpočtu DD, ZŠ, OcÚ za III. štvrťrok 2022 
 

 p.starosta oboznámil poslancov s jednotlivými zmenami a úpravami rozpočtu Domova 
dôchodcov, Základnej školy, Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským a Obce Streda 
nad Bodrogom. 

 

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

 
Návrh na uznesenie č.  361/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

schvaľuje 

- zmeny a úpravy rozpočtu Obce Streda nad Bodrogom, Hlavná 174/391, 076 31 Streda nad 
Bodrogom za III. štvrťrok 2022 

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

- zmeny a úpravy rozpočtu Základnej školy, Školská 2, 076 31 Streda nad Bodrogom za III. 
štvrťrok 2022 

- zmeny a úpravy rozpočtu Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, 
Školská 4, 076 31 Streda nad Bodrogom za III. štvrťrok 2022 

tak ako boli predložené.  
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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 7. bodu programu 
Prerokovanie a  schvaľovanie návrhu dodatku č.6 k VZN "Výška príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskom stravovacom zariadení" 
 

 p.starosta uviedol, že z dôvodu zvyšujúcich sa nákladov na stravovanie, z kapacitných dôvodov 

školskej kuchyne aj donášky prostredníctvom obce je potrebné predmetné VZN upraviť.  

 p.Balla navrhol aby sa stravovanie neposkytovalo prostredníctvom obce, ale súkromnej firmy. 

 p.starosta uviedol, že na nasledujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva prizve pani 

účtovníčku školskej jedálne a navrhol tento bod programu odročiť. Poslanci s odročením 

súhlasili. 

ODROČENÉ 

 

 p.Róth sa dostavil na zasadnutie 

 
K 8. bodu programu 
Rôzne 

 
A) Oboznámenie poslancov s pripravovanou prezentáciou 

  

 p.starosta oboznámil poslancov s prezentáciou ohľadom činnosti obecnej samosprávy za 
uplynulé volebné obdobie, ktorú plánuje odprezentovať  verejnosti dňa 25.10.2022 

 
B) Prerokovanie žiadosti Ivana Krajníka – SHR  o odpustenie nájmu 

 

 p.starosta oboznámil poslancov so žiadosťou p.Krajníka, ktorý žiada o odpustenie 50% 
nájomného z dôvodu extrémneho sucha v roku 2022. 

 p.starosta navrhol v danej veci požiadať o stanovisko p. JUDr.Szabóa, nakoľko v obci pôsobí 
viacero SHR a taktiež aj štát poskytol podnikateľom určité pomoci.  

 p.Tokár uviedol,že p.Krajník pravdepodobne nežiada o pomoc bezdôvodne a taktiež p.Krajník 
mnohokrát poskytol obci pomoc prostredníctvom sponzorského daru. 

 p.starosta navrhol tento bod odročiť a poslanci s odročením súhlasili. 
 

ODROČENÉ 
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K 9. bodu programu 
Diskusia 
 
V diskusii neboli žiadne príspevky 
 
 
K 10. bodu programu 
Záver 

 
Pretože program zasadnutia bol vyčerpaný, p. starosta poďakoval poslancom za aktívny prístup 
a spoluprácu počas uplynulého volebného obdobia a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.  
 
V Strede nad Bodrogom, dňa 24.10.2022 
 
 
 
 
       .......................................                 ....................................... 
     Mgr. Veronika Pásztorová      Zoltán Mento 

zapisovateľka       starosta obce 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:  
 
 
       .......................................               ....................................... 
             Alexander Kačik                                    Richard Budjač 


