
Obecné zastupiteľstvo obce Streda nad Bodrogom 
 
 

U Z N E S E N I A 
 

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Strede nad Bodrogom,  
ktoré sa konalo dňa 16.11.2022 

______________________________________________________________________ 
 
Uznesenie č. 1/2022 
 

A. berie na vedomie  
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce, 

2. vystúpenie novozvoleného starostu  
 
B. konštatuje, že  
1. novozvolený starosta obce Zoltán Mento zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce , 
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 
obecného zastupiteľstva: Dionýz Balla, Ján Belász, Ladislav Belász, Richard Budjač, Mgr. Peter 
Gornyitzki, Alexander Kačik, Ing. Vladimír Róth, Viktor Tokár, Zlatica Tóthová. 
 
 
Uznesenie č.2/2022 

 
berie na vedomie 
 
poverenie starostu obce zastupovaním starostu podľa §13 b ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poslanca Mgr.Petra Gornyitzkého. 
 
Uznesenieč. 3/2022 
 
poveruje  
 
poslanca Richarda Budjača zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v 
prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta 
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

 
 

Uznesenie č. 4/2022 
 

poveruje  
 
výkonom sobášiaceho poslancov: Dionýz Balla, Ján Belász, Ladislav Belász, Richard Budjač, 
Mgr. Peter Gornyitzki, Alexander Kačik, Ing. Vladimír Róth, Viktor Tokár, Zlatica Tóthová. 
 
 
       



Uznesenie č.5/2022 
 

A. zriaďuje  
 

-Komisiu pre rozpočet, výstavbu a správu obecného majetku 

- Komisiu pre školstvo 

- Komisiu pre sociálne veci a verejný poriadok 

- Komisiu pre šport, mládež a kultúru 

 
      B.   volí  
 
1. predsedu komisie pre rozpočet, výstavbu a správu obecného majetku poslanca Dionýza 

Ballu  a členov komisie pre rozpočet, výstavbu a správu obecného majetku poslancov Ing. 

Vladimíra Rótha a Ladislava Belásza, 

2. predsedu komisie pre školstvo poslanca Alexandra Kačika a člena komisie pre školstvo 

poslanca  Ladislava Belásza, 

3. predsedu komisie pre sociálne veci a verejný poriadok poslankyňu Zlaticu Tóthovú 

a členov komisie pre sociálne veci a verejný poriadok poslancov  Jána Belásza a Viktora 

Tokára, 

4. predsedu komisie pre šport, mládež a kultúru poslanca Richarda Budjača a člena komisie 

pre šport, mládež a kultúru poslanca Jána Belásza. 

 
 

Uznesenie č.6/2022 
 

schvaľuje 

rozdelenie obvodov pre jednotlivých poslancov nasledovne: 

- Dionýz Balla: Úzka, Jahodná, Vinohradnícka, Krátka, Lesná, Agátová, 

- Ján Belász: Poľná, Letná, Okružná, Mierová, Ružová, 

- Ladislav Belász: Krásna, Licionská, SNP, Záhradná 1-15, Školská, 

- Richard Budjač:Záhradná od č. 16 po koniec, 

- Mgr. Peter Gornyitzki: Hlavná od detského ihriska po koniec obce, Mäsiarska, 

Okálová, 

- Alexander Kačik: Havná od č. 1 po firmu JBD s.r.o., Vápenka, Športová, Oslobodenia, 

- Ing. Vladimír Róth: Hlavná od firmy JBD s.r.o. po detské ihrisko, Skladná, Bodrožská, 

- Viktor Tokár: Spodná, Horná, 1.mája, Lipová, 

- Zlatica Tóthová: Kamenecká. 

 

 
 



Uznesenie č. 7/2022 
 

volí 

 

a) za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov poslanca Ing. Vladimíra Rótha, 

b) za členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov poslancov Mgr. Petra Gornyitzkého, Dionýza Ballu, Viktora Tokára, 

Richarda Budjača, Zlaticu Tóthovú. 
 
 
 

Uznesenie č. 8/2022 
 
určuje  
 
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom 

doterajším obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu 

obce Streda nad Bodrogom Zoltána Menta vo výške 3 198€, t.j. súčin priemernej mesačnej 

mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického 

úradu Slovenskej republiky za r. 2021, t.j. 1 211€ a 2,2 násobku podľa veľkosti obce do 3000 

obyvateľov navýšený o 20%. 

 


