
Obecné zastupiteľstvo obce Streda nad Bodrogom 
 
 

U Z N E S E N I A 
 

z 2. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Strede nad Bodrogom,  
ktoré sa konalo dňa 29.11.2022 

______________________________________________________________________ 
 
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. 

 
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 € .  

Uznesenieč. 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€. 

 



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. 

 
       
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€. 

 
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. 

 
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€. 



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. 

 

 

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.  

 

 

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. 

 

 

 

 



Príloha k uzneseniu č. 18/2022 
 
 

 



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. 

 

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€. 

 

 

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€. 

 


