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Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom 
 

Z á p i s n i c a  
z 2. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Strede nad Bodrogom, 

konaného dňa 29.11.2022 v zasadačke obecného úradu 
 
 
K 1. bodu programu 
Privítanie poslancov a ostatných prítomných 
 
Starosta privítal na 2.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 
 

• p.starosta  oboznámil  poslancov  s programom zasadnutia 
• pretože k programu neboli žiadne pripomienky, dal starosta o ňom hlasovať. 

 
Výsledok hlasovania:  
Prezentovalo sa: 7 poslancov / V.Tokár, Mgr.P.Gornyitzki, R.Budjač, Z.Tóthová, A.Kačik, D.Balla, 
L.Belász /  
Hlasovalo „za“: 7 poslancov / V.Tokár, Mgr.P.Gornyitzki, R.Budjač, Z.Tóthová, A.Kačik, D.Balla, 
L.Belász /  
Zdržalo sa: 0 poslancov  
Hlasovalo „proti“: 0 poslancov 
 
Starosta konštatoval, že program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol jednoznačne schválený. 
 
K 3. bodu programu 
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 
Za zapisovateľku starosta určil: Mgr. Veronika Pásztorová 
Za overovateľov zápisnice starosta určil: Viktor Tokár, Alexander Kačik. 
Za členov návrhovej komisie starosta určil: Richard Budjač, L. Belász. 
 
K 4. bodu programu 
Informácia o stave účtov 
 
Starosta informoval poslancov o stave účtov ku dňu 29.11.2022.   
Na účte OÚ vedenom v SLSP a.s. je ku dňu 29.11.2022    2 266,91€.    
Na účte OÚ vedenom vo VÚB a.s. je ku dňu  29.11.2022    0,00 €.     
Na účte vedenom v Poštovej banke je ku dňu  29.11.2022   17 220,71€.    
Spolu  je na všetkých účtoch ku dňu 29.11.2022    19 487,62€.   
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Starosta konštatoval,  že obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informácie o stave účtov obce ku 
dňu 29.11.2022. 
 
K 5. bodu programu 
Kontrola plnenia uznesení 
 
Starosta informoval poslancov o plnení uznesení č. 1/2022 až 8/2022 z predchádzajúceho zasadnutia 
obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 16.11.2022. 
 

• 1/2022 -výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 
• 2/2022 - poverenie poslanca zastupovaním starostu 
• 3/2022 – poverenie poslanca zvolávaním a vedením zasadnutí OZ 
• 4/2022 –poverenie poslancov výkonom funkcie sobášiaceho 
• 5/2022 – zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov 
• 6/2022 - rozdelenie obvodov pre jednotlivých poslancov 
• 7/2022 – voľba predsedu a členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov 
• 8/2022 – určenie platu starostu 

Konštatoval, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia boli splnené. 
 
Obecné zastupiteľstvo informáciu o plnení uznesení č. 1/2022 až 8/2022 vzalo na vedomie. 
 
 
K 6. bodu programu 
Prerokovanie a schvaľovanie odkúpenia nehnuteľností  v k.ú. Streda nad Bodrogom, par.č. 
918/2 a par.č. 916/6 

 
• p.starosta informoval poslancov, že p.Ružena Csoroszová má záujem odpredať obci 

nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Streda nad Bodrogom na  par.č. 918/2 a par.č. 916/6, 
na ktorých sa nachádza miestna komunikácia vo vlastníctve obce za cenu 400€. 
 

Nakoľko neboli žiadne pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č.  9/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

schvaľuje 
 
odkúpenie nehnuteľností v k.ú. Streda nad Bodrogom, okres Trebišov par.č. 918/2 vinice vo výmere 
47m2 v celosti a par.č. 916/6 zast.plochy o výmere 32m2 v celosti zapísanej na liste vlastníctva č.987 
ako parcely registra „C“ od Ruženy Csoroszovej rod. Farkašovej, nar. 09.01.1972, trvale bytom Streda 
nad Bodrogom, ul.Krásna č. 587/2, PSČ 076 31 za kúpnu cenu 400€. Jedná sa o kúpu nehnuteľností, 
na ktorých sa nachádza miestna komunikácia vo vlastníctve obce a pozemky doposiaľ neboli 
vysporiadané. Náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho práva znáša obec ako kupujúca. 
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Výsledok hlasovania: 
Prezentovalo sa: 7 poslancov / V.Tokár, Mgr.P.Gornyitzki, R.Budjač, Z.Tóthová, A.Kačik, D.Balla, 
L.Belász /  
Hlasovalo „za“: 7 poslancov / V.Tokár, Mgr.P.Gornyitzki, R.Budjač, Z.Tóthová, A.Kačik, D.Balla, 
L.Belász /  
Zdržalo sa: 0 poslancov  
Hlasovalo „proti“: 0 poslancov 
 
Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 
 
K 7. bodu programu 
Prerokovanie žiadosti OSTK Streda nad Bodrogom o.z. o poskytnutie dotácie na rok 2023 
 

• p.starosta oboznámil poslancov s predmetnou žiadosťou a posunul ju poslancom 
k nahliadnutiu. Následne informoval poslancov o tom, že Obecný stolnotenisový klub Streda 
nad Bodrogom žiada o poskytnutie dotácie na rok 2023 vo výške 700€ a odovzdal slovo p. 
Jozefovi Jurasovi, ktorý uviedol, že členovia klubu už teraz poskytujú sponzorské dary pre 
klub avšak bolo by potrebné dokúpiť aj stoly a zároveň by chceli usporiadať aj okresné kolo. 

 
Nakoľko neboli žiadne ďalšie návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č. 10/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

schvaľuje 
 
dotáciu na rok 2023 pre Obecný stolnotenisový klub Streda nad Bodrogom, Školská 2, 07631 Streda 
nad Bodrogom, IČO: 35574879 vo výške 700 € .  
 
Výsledok hlasovania:  
Prezentovalo sa: 7 poslancov / V.Tokár, Mgr.P.Gornyitzki, R.Budjač, Z.Tóthová, A.Kačik, D.Balla, 
L.Belász /  
Hlasovalo „za“: 7 poslancov / V.Tokár, Mgr.P.Gornyitzki, R.Budjač, Z.Tóthová, A.Kačik, D.Balla, 
L.Belász /  
Zdržalo sa: 0 poslancov  
Hlasovalo „proti“: 0 poslancov 
 
Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 
 
K 8. bodu programu 
Prerokovanie žiadosti Klubu hráčov mariášu o poskytnutie dotácie na rok 2023 

 
• p.starosta oboznámil poslancov so žiadosťou a predmetnú žiadosť posunul poslancom 

k nahliadnutiu. Zároveň uviedol, že Klub hráčov mariášu Streda nad Bodrogom žiada 
o poskytnutie dotácie na rok 2023 vo výške 500€. 

 
Nakoľko neboli žiadne ďalšie návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
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Návrh na uznesenie č. 11/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

schvaľuje 

dotáciu na rok 2023 pre Klub hráčov mariášu Streda nad Bodrogom, Spodná 469/3, 076 31 Streda 
nad Bodrogom, IČO:53502698 vo výške 500€. 

Výsledok hlasovania:  
Prezentovalo sa: 7 poslancov / V.Tokár, Mgr.P.Gornyitzki, R.Budjač, Z.Tóthová, A.Kačik, D.Balla, 
L.Belász /  
Hlasovalo „za“: 7 poslancov / V.Tokár, Mgr.P.Gornyitzki, R.Budjač, Z.Tóthová, A.Kačik, D.Balla, 
L.Belász /  
Zdržalo sa: 0 poslancov  
Hlasovalo „proti“: 0 poslancov 
 
Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 
 
K 9. bodu programu 
Prerokovanie žiadosti TJ ŠM Streda nad Bodrogom o poskytnutie dotácie na rok 2023 

• p.starosta posunul predmetnú žiadosť poslancom k nahliadnutiu a informoval ich o tom, že 
Telovýchovná jednota ŠM Streda nad Bodrogom žiada o poskytnutie dotácie na rok 2023 vo 
výške 20 000€, z toho: 
- na prepravu hráčov na zápasy 6 000€ 
- na zimnú prípravu a sústredenie 200€ 
- na centrálne odmeňovanie rozhodcov 6000€  
- na športové potreby 1 800€  
- na cestovné hráčov  + profesionálny tréner 2 500€  
- občerstvenie pre hráčov a hostí  2000€  
- drobné náklady na ihrisko a bankové poplatky  1 500€. 

• p.poslanec Ján Belász sa dostavil na rokovanie  
• poslanci navrhli schváliť dotáciu na rok 2023 vo výške 13 700€ a pripraviť návrh zmluvy, 

ktorej podmienky budú vylučovať kumuláciu jednotlivých položiek uvedených v žiadosti 
o poskytnutie dotácie na rok 2023, t.j. suma finančných prostriedkov žiadaná na špecifický 
účel môže byť minutá výlučne na predmetný účel. 

 
Nakoľko neboli žiadne ďalšie návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č. 12/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a 
 
schvaľuje  
 
dotáciu na rok 2023 pre Telovýchovnú jednotu ŠM Streda nad Bodrogom, Športová 3, 076 31 Streda 
nad Bodrogom, IČO:35513977 vo výške 13 700€.Podmienky čerpania dotácie budú určené zmluvou, 
ktorá pred podpisom bude schválená obecným zastupiteľstvom. 
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Výsledok hlasovania:  
Prezentovalo sa: 8 poslancov / V.Tokár, Mgr.P.Gornyitzki, R.Budjač, Z.Tóthová, J.Belász, A.Kačik, 
D.Balla, L.Belász /  
Hlasovalo „za“: 8 poslancov / V.Tokár, Mgr.P.Gornyitzki, R.Budjač, Z.Tóthová, J.Belász, A.Kačik, 
D.Balla, L.Belász /  
Zdržalo sa: 0 poslancov  
Hlasovalo „proti“: 0 poslancov 
 
Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 
 
K10. bodu programu 
Prerokovanie žiadosti Spoločnosti TAVI-KLUB Társulás o poskytnutie dotácie na rok 2023 
 

• p. starosta odovzdal slovo p.Tokárovi, 
• p.Tokár poprosil o opravu názvu spoločnosti na webstránke obce a uviedol, že spoločnosť má 

54 členov a jej prioritou je oboznamovať obyvateľov v rámci turistických vychádzok s okolitou 
prírodou , vyzdvihnúť hodnoty  tradičnej rodiny a podporiť kultúrne a gastro podujatia, 

• p.Tokár informoval poslancov o tom, že Spoločnosť TAVI-KLUB žiada o poskytnutie dotácie na 
rok 2023 vo výške 1 000€. 

 
Nakoľko neboli žiadne ďalšie návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č.13/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a  
 
schvaľuje  
 
dotáciu na rok 2023 pre Spoločnosť Tavi-Klub, Spodná 887/11, 076 31 Streda nad Bodrogom, IČO: 
35558938 vo výške 1 000€. 

Výsledok hlasovania:  
Prezentovalo sa: 8 poslancov / V.Tokár, Mgr.P.Gornyitzki, R.Budjač, Z.Tóthová, J.Belász, A.Kačik, 
D.Balla, L.Belász /  
Hlasovalo „za“: 8 poslancov / V.Tokár, Mgr.P.Gornyitzki, R.Budjač, Z.Tóthová, J.Belász, A.Kačik, 
D.Balla, L.Belász /  
Zdržalo sa: 0 poslancov  
Hlasovalo „proti“: 0 poslancov 
 
Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 
 
K11. bodu programu 
Prerokovanie žiadosti o.z. RESTART o predĺženie termínu odovzdania vyúčtovania 

• p.starosta posunul predmetnú žiadosť poslancom k nahliadnutiu a informoval ich o tom, že 
o.z. RESTART Streda nad Bodrogom plánuje usporiadať Vianočné trhy, ktoré budú 
financované práve z poskytnutej dotácie. 

 
Nakoľko neboli žiadne ďalšie návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
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Návrh na uznesenie č. 14/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

schvaľuje 

žiadosť o.z.  RESTART Streda nad Bodrogom, Spodná 462/19, 076 31 Streda nad Bodrogom, IČO: 
42327768 o predĺženie termínu odovzdania vyúčtovania za rok 2022 a to najneskôr do 20.12.2022. 

 Výsledok hlasovania:  
Prezentovalo sa: 8 poslancov / V.Tokár, Mgr.P.Gornyitzki, R.Budjač, Z.Tóthová, J.Belász, A.Kačik, 
D.Balla, L.Belász /  
Hlasovalo „za“: 8 poslancov / V.Tokár, Mgr.P.Gornyitzki, R.Budjač, Z.Tóthová, J.Belász, A.Kačik, 
D.Balla, L.Belász /  
Zdržalo sa: 0 poslancov  
Hlasovalo „proti“: 0 poslancov 
 
Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 
 
K12. bodu programu 
Prerokovanie žiadosti o.z. RESTART Streda nad Bodrogom o poskytnutie dotácie na rok 

2023 

• p.starosta posunul predmetnú žiadosť poslancom k nahliadnutiu a informoval ich o tom, že 
o.z. RESTART Streda nad Bodrogom žiada o poskytnutie dotácie na rok 2023 vo výške 2 000€. 

 
Nakoľko neboli žiadne ďalšie návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č. 15/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a  
 
schvaľuje 
 
dotáciu na rok 2023 pre o.z. RESTART Streda nad Bodrogom, Spodná 462/19, 07631 Streda nad 
Bodrogom, IČO: 42327768 vo výške 2 000€. 
 

Výsledok hlasovania:  
Prezentovalo sa: 8 poslancov / V.Tokár, Mgr.P.Gornyitzki, R.Budjač, Z.Tóthová, J.Belász, A.Kačik, 
D.Balla, L.Belász /  
Hlasovalo „za“: 8 poslancov / V.Tokár, Mgr.P.Gornyitzki, R.Budjač, Z.Tóthová, J.Belász, A.Kačik, 
D.Balla, L.Belász /  
Zdržalo sa: 0 poslancov  
Hlasovalo „proti“: 0 poslancov 
 
Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 
 
 

• p.poslanec Ladislav Belász opustil rokovaciu miestnosť 
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K13. bodu programu 
Prerokovanie a schvaľovanie Komunitného plánu obce Streda nad Bodrogom 2022-2030 

• p.starosta posunul poslancom k nahliadnutiu vypracovaný Komunitný plán obce na roky 
2022-2030 a uviedol, že v časti „Priority rozvoja sociálnych služieb v obci“ je potrebné určiť 
zodpovedné osoby, 

• následne p.starosta navrhol nasledovné zodpovedné osoby: 
- Priorita č.1 Terénna opatrovateľská služba: Ing.Katarína Nagyová 
- Priorita č.2 Sociálna služba vo vlastnom zariadení soc.služieb: Mgr.Monika Ballaová 
- Priorita č.3 Sociálna služba v zariadení soc.služieb iného druhu a formy: Bc.Beáta Világiová 
- Priorita č.9 Legislatíva, Registrácia nových soc.služieb KSK:Mgr.Andrea Rusnák 

• poslanci s navrhnutými osobami súhlasili, 
• p.Tokár uviedol, že v bode „2.2 Školstvo“ je potrebné opraviť nesprávne uvedený názov 

Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola és Óvoda Streda nad 
Bodrogom,  

• p.Budjač ďalej v bode „2.3 Služby“ požiadal o vypustenie vety „Revitalizácia obce je 
dokončená,“ v bode „3. Analýza stavu poskytovaných sociálnych služieb“ uviesť, že obec 
v prípade potreby  podporuje poskytovanie sociálnych služieb iba verejnými poskytovateľmi 
pre potreby obce a v bode „8.Podmienky a spôsob zmeny a aktualizácie komunitného plánu 
sociálnych služieb“ uviesť menovite pracovníka za sociálnu oblasť, ktorý preberá písomné 
návrhy občanov. 
 

Nakoľko neboli žiadne ďalšie návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č.16/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

schvaľuje 
 
Komunitný plán obce Streda nad Bodrogom 2022-2030 s navrhnutými zmenami tak ako bol 
predložený. 
 
Výsledok hlasovania:  
Prezentovalo sa: 7 poslancov / V.Tokár, Mgr.P.Gornyitzki, R.Budjač, Z.Tóthová, J.Belász, A.Kačik, 
D.Balla/  
Hlasovalo „za“: 7 poslancov / V.Tokár, Mgr.P.Gornyitzki, R.Budjač, Z.Tóthová, J.Belász, A.Kačik, 
D.Balla /  
Zdržalo sa: 0 poslancov  
Hlasovalo „proti“: 0 poslancov 
 
Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 
 
K 14. bodu programu 
Rôzne 

A) Prerokovanie cenovej ponuky na inštaláciu fúkanej minerálnej izolácie na strechu 
budovy kaštieľa 
 

• p.starosta uviedol, že za účelom zníženia nákladov na energie je potrebná izolácia strechy 
kaštieľa. Poslanci súhlasili a navrhli vyžiadať cenové ponuky na vykonanie izolácie strechy. 
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Nakoľko neboli žiadne ďalšie návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č. 17/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom   
 
ukladá  
 
starostovi obce zabezpečiť verejné obstarávanie na získanie cenových ponúk na  vykonanie izolácie 
strechy budovy kaštieľa Hlavná 174/391, 076 31 Streda nad Bodrogom.  
 
Výsledok hlasovania:  
Prezentovalo sa: 7 poslancov / V.Tokár, Mgr.P.Gornyitzki, R.Budjač, Z.Tóthová, J.Belász, A.Kačik, 
D.Balla/  
Hlasovalo „za“: 7 poslancov / V.Tokár, Mgr.P.Gornyitzki, R.Budjač, Z.Tóthová, J.Belász, A.Kačik, 
D.Balla /  
Zdržalo sa: 0 poslancov  
Hlasovalo „proti“: 0 poslancov 
 
Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 
 

B) Prerokovanie žiadosti Spoločenstva bytov Kamenecká 612/4, 076 31 Streda nad 
Bodrogom o udelenie súhlasu na umiestnenie žúmp 
 

• p.starosta oboznámil poslancov s predmetnou žiadosťou o udelenie súhlasu na umiestnenie 
žúmp z dôvodu, že existujúca kanalizácia je z časti nefunkčná a posunul žiadosť poslancom 
k nahliadnutiu. 
 

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

Návrh na uznesenie č.18/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a 
 
schvaľuje 
 
zriadenie vecného bremena na par.č. 977/1 zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Streda nad Bodrogom 
zapísanom na LV č.1109 ako výlučné vlastníctvo obce Streda nad Bodrogom za účelom umiestnenia 
žúmp v počte dvoch kusov a to na tých miestach, ktoré sú uvedené v náčrtku, ktorý tvorí prílohu 
tohto uznesenia v prospech vlastníkov bytov nachádzajúcich sa v bytových domoch č.s. 612/4 
a 611/6. Vecné bremeno sa zriaďuje do doby vybudovania a sprevádzkovania kanalizácie v obci 
Streda nad Bodrogom. Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne. 
 
Výsledok hlasovania:  
Prezentovalo sa: 7 poslancov / V.Tokár, Mgr.P.Gornyitzki, R.Budjač, Z.Tóthová, J.Belász, A.Kačik, 
D.Balla/  
Hlasovalo „za“: 7 poslancov / V.Tokár, Mgr.P.Gornyitzki, R.Budjač, Z.Tóthová, J.Belász, A.Kačik, 
D.Balla /  
Zdržalo sa: 0 poslancov  
Hlasovalo „proti“: 0 poslancov 
 
Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 
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C) Správa hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách 

• p.starosta odovzdal slovo p.hlavnej kontrolórke obce, 
• p.hlavná kontrolórka uviedla, že vykonala kontrolu záznamov o prevádzke motorových 

vozidiel a odporučila vypracovať smernicu o používaní služobných motorových vozidiel, 
optimalizovať jazdy, príp. zvážiť zaobstaranie jednostopových vozidiel, vytvoriť parkovacie 
miesta pre vozidlá, ktoré sú zaparkované doma u zamestnancov obce, ktorým sú vozidlá 
pridelené, zaviesť „výkaz činnosti“ ku každému vozidlu na dennej báze, sprístupniť na 
webovej stránke obce verejnú kontrolu využívania dopravných prostriedkov. Následne 
uviedla, že obecné vozidlá sú využívané na určený účel s primeranou účelnosťou 
a efektívnosťou, 

• ďalej p.hlavná kontrolórka uviedla, že vykonala aj kontrolu zverejňovania došlých faktúr 
a vykonanou kontrolou zistila, že všetky kontrolované faktúry z obsahového hľadiska spĺňali 
všetky potrebné náležitosti, všetky boli zapísané v účtovnej knihe,  zverejnené na webovom 
sídle obce Streda nad Bodrogom avšak nie všetky faktúry boli zverejnené s uvedením, či 
faktúra bola zverejnená na základe zmluvy alebo objednávky. Následne uviedla, že faktúry sú 
zverejňované v súlade s právnymi predpismi a všeobecne záväzným nariadením o slobodnom 
prístupe k informáciám, 

• p.Budjač sa informoval, či v prípade faktúr, ktoré sú vystavené v mene HUF nie je možné 
opraviť menu € na HUF, 

• p.starosta uviedol, že pri zverejňovaní faktúry, ktorá je vystavená v cudzej mene je suma vždy 
zadávaná v cudzej mene, avšak portál na zverejňovanie faktúr následne cudziu menu opraví 
na €. Po rozkliknutí faktúry sa ale následne objaví okrem správnej meny aj informácia, že 
suma je uvedená v cudzej mene. 

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

 
Návrh na uznesenie č.19/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

berie na vedomie 

Správu hlavnej kontrolórky č. 6/2022 o výsledku kontroly o prevádzke vozidiel obce Streda nad 
Bodrogom a Správu hlavnej kontrolórky č. 7/2022 o kontrole zverejňovania došlých faktúr. 

Výsledok hlasovania:  
Prezentovalo sa: 7 poslancov / V.Tokár, Mgr.P.Gornyitzki, R.Budjač, Z.Tóthová, J.Belász, A.Kačik, 
D.Balla/  
Hlasovalo „za“: 7 poslancov / V.Tokár, Mgr.P.Gornyitzki, R.Budjač, Z.Tóthová, J.Belász, A.Kačik, 
D.Balla /  
Zdržalo sa: 0 poslancov  
Hlasovalo „proti“: 0 poslancov 
  
Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 
 

D) Prerokovanie žiadosti MS SČK o poskytnutie dotácie na rok 2023 

• p.starosta predmetnú žiadosť posunul poslancom k nahliadnutiu a informoval ich, že MS SČK  
žiada o poskytnutie dotácie na rok 2023 vo výške 500€. 
 

Nakoľko neboli žiadne ďalšie návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
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Návrh na uznesenie č.20/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

schvaľuje  
 
dotáciu na rok 2023 pre Miestny spolok Slovenského červeného kríža v Strede nad Bodrogom vo 
výške 500€. 
 
Výsledok hlasovania:  
Prezentovalo sa: 7 poslancov / V.Tokár, Mgr.P.Gornyitzki, R.Budjač, Z.Tóthová, J.Belász, A.Kačik, 
D.Balla/  
Hlasovalo „za“: 7 poslancov / V.Tokár, Mgr.P.Gornyitzki, R.Budjač, Z.Tóthová, J.Belász, A.Kačik, 
D.Balla /  
Zdržalo sa: 0 poslancov  
Hlasovalo „proti“: 0 poslancov 
  
Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 
 

E) Prerokovanie žiadosti Vinohradníckeho spolku Streda nad Bodrogom o poskytnutie 

dotácie na rok 2023 

• p.starosta predmetnú žiadosť posunul poslancom k nahliadnutiu a  informoval ich, že 
Vinohradnícky spolok Streda nad Bodrogom žiada o poskytnutie dotácie vo výške 900€. 
 

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

Návrh na uznesenie č.  21/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

schvaľuje  
 

dotáciu na rok 2023 pre Vinohradnícky spolok Streda nad Bodrogom , Hlavná 217/127, 076 31 Streda 
nad Bodrogom, IČO: 50164058 vo výške 900€. 

 

Výsledok hlasovania:  
Prezentovalo sa: 7 poslancov / V.Tokár, Mgr.P.Gornyitzki, R.Budjač, Z.Tóthová, J.Belász, A.Kačik, 
D.Balla/  
Hlasovalo „za“: 7 poslancov / V.Tokár, Mgr.P.Gornyitzki, R.Budjač, Z.Tóthová, J.Belász, A.Kačik, 
D.Balla /  
Zdržalo sa: 0 poslancov  
Hlasovalo „proti“: 0 poslancov 
  
Starosta konštatoval, že OZ jednoznačne schválilo návrh uznesenia. 
 

• následne p.Tokár poprosil poslancov o zváženie riadenia dopravy na Školskej ulici v ranných 
hodinách, 

• p.Ján Belász uviedol, že nie je možné obmedziť dopravu občanov bývajúcich na priľahlých 
uliciach, 
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• p.Tokár sa ďalej informoval ohľadom kamerového systému v obci a taktiež uviedol, že zo 
strany občanov sa k nemu dostala kritika ohľadom šetrenia energií, verejného osvetlenia, 

• p.starosta uviedol, že v tak veľkej obci ako ja obec Streda nad Bodrogom by podľa neho 
nebolo vhodné ani bezpečné vypínať verejné osvetlenie v nočných hodinách s čím poslanci 
jednotne súhlasili. 

 
 
 
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 29.11.2022 
 
 
 
 
      ...........................................                    ....................................... 
      Mgr. Veronika Pásztorová                  Zoltán Mento 

  zapisovateľka                  starosta obce 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
      .......................................                             ....................................... 

Viktor Tokár                       Alexander Kačik  
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