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Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom 

 

Z á p i s n i c a  
z 3. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Strede nad Bodrogom, 

konaného dňa 14.12.2022 v zasadačke obecného úradu 
 
 

K 1. bodu programu 
Privítanie poslancov a ostatných prítomných 
 
Starosta privítal na 3.riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva poslancov obecného zastupiteľstva 
a ostatných prítomných. 
 
Prítomní :  poslanci v počte 6 podľa prezenčnej listiny 
Hlavný kontrolór: Nóra Michová 
Hostia:   podľa prezenčnej listiny 
 
Starosta konštatoval, že z 9 poslancov obecného zastupiteľstva je prítomných 6 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. 
 

Návrh na uznesenie č.  22/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom 

schvaľuje 

program zasadnutia Obecného zastupiteľstva Streda nad Bodrogom konaného dňa 14.12.2022 
v zmysle pozvánky, ktorá tvorí prílohu č.1 tohto uznesenia. 

Výsledok hlasovania: 
Prezentovalo sa: 6 poslancov / Mgr.P.Gornyitzki, R.Budjač,Ing.V.Róth, J.Belász, D.Balla, L.Belász/ 
Hlasovalo „za“: 6 poslancov / Mgr.P.Gornyitzki, R.Budjač,Ing.V.Róth, J.Belász, D.Balla, L.Belász/ 
Hlasovalo  „proti“: 0 poslancov 
Zdržalo sa: 0  poslancov 
 
Starosta konštatoval, že OZ jednohlasne schválilo návrh uznesenia. 
 

K 3. bodu programu 
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 
Za zapisovateľku starosta určil: Mgr. Veronika Pásztorová 
Za overovateľov zápisnice starosta určil: Ing.Vladimír Róth, Richard Budjač 
Za členov návrhovej komisie starosta určil: Ladislav Belász, Ján Belász 
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K 4. bodu programu 
Informácia o stave účtov 

 
Starosta informoval poslancov o stave účtov ku dňu 14.12.2022.   
Na účte OÚ vedenom v SLSP a.s. je ku dňu 14.12.20222 3035,42€.    
Na účte OÚ vedenom vo VÚB a.s. je ku dňu  14.12.2022  0,00 €.     
Na účte vedenom v Poštovej banke je ku dňu  14.12.2022 2213,51€.   
Spolu  je na všetkých účtoch ku dňu 14.12.2022  5248,93€.   

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

Návrh na uznesenie č. 23/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom   

berie na vedomie 
 
informácie o stave účtov obce ku dňu 14.12.2022. 

 
Výsledok hlasovania: 
Prezentovalo sa: 6 poslancov / Mgr.P.Gornyitzki, R.Budjač,Ing.V.Róth, J.Belász, D.Balla, L.Belász/ 
Hlasovalo „za“: 6 poslancov / Mgr.P.Gornyitzki, R.Budjač,Ing.V.Róth, J.Belász, D.Balla, L.Belász/ 
Hlasovalo  „proti“: 0 poslancov 
Zdržalo sa: 0  poslancov 
 
Starosta konštatoval, že OZ jednohlasne schválilo návrh uznesenia. 
 

K 5. bodu programu 
Kontrola plnenia uznesení 
 
Starosta informoval poslancov o plnení uznesení č. 9/2022 až 21/2022 z predchádzajúceho 
zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 29.11.2022. 
 

 9 – odkúpenie nehnuteľností-Ružena Csoroszová 

 10 – schválenie dotácie na rok 2023 pre OSTK SnB 

 11 – schválenie dotácie na rok 2023 pre Klub hráčov mariášu SnB 

 12 – schválenie dotácie na rok 2023 pre TJ ŠM SnB 

 13 – schválenie dotácie na rok 2023 pre Spoločnosť Tavi - Klub 

 14  - schválenie žiadosti o.z. RESTART o predĺženie termínu odovzdania vyúčtovania 
dotácie za rok 2022 

 15 – schválenie dotácie na rok 2023 pre o.z. RESTART 

 16 – schválenie Komunitného plánu obce Streda nad Bodrogom 2022-2030 

 17-  získanie cenových ponúk na vykonanie izolácie strechy kaštieľa  

 18 - schválenie umiestnenia žúmp a zriadenie vecného bremena-Spoločenstvo bytov 
Kamenecká 

 19 – Správa HK č.6 a č.7 

 20 – schválenie dotácie na rok 2023 pre MS SČK v SnB 

 21 – schválenie dotácie na rok 2023 pre Vinohradnícky spolok SnB 
Konštatoval, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia boli splnené, resp.sa priebežne plnia. 

 
Nakoľko neboli žiadne návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
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Návrh na uznesenie č.24 /2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo informáciu starostu obce o plnení 

uznesení č. 9/2022 až 21/2022 zo dňa 29.11.2022 a 

berie na vedomie 

informáciu starostu obce o plnení uznesení č. 9/2022 až 21/2022 zo dňa 29.11.2022. 
 

Výsledok hlasovania: 
Prezentovalo sa: 6 poslancov / Mgr.P.Gornyitzki, R.Budjač,Ing.V.Róth, J.Belász, D.Balla, L.Belász/ 
Hlasovalo „za“: 6 poslancov / Mgr.P.Gornyitzki, R.Budjač,Ing.V.Róth, J.Belász, D.Balla, L.Belász/ 
Hlasovalo  „proti“: 0 poslancov 
Zdržalo sa: 0  poslancov 
 
Starosta konštatoval, že OZ jednohlasne schválilo návrh uznesenia. 
 

K 6. bodu programu 
Prerokovanie a schvaľovanie návrhu dodatku č.6 k VZN obce „ Výška príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskom stravovacom zariadení“ 

 

 p.Z.Tóthová sa dostavila na zasadnutie obecného zastupiteľstva 
 

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

 

Návrh na uznesenie č. 25/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

schvaľuje 

dodatok č. 6 Všeobecne záväzného nariadenia obce  „Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
a podmienky úhrady v školskom stravovacom zariadení“ tak ako bol predložený. 

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

 
K 7. bodu programu 
Prerokovanie a schvaľovanie návrhu dodatku č. 6 k VZN obce „Poskytovanie sociálnych 
služieb a spôsob určenia úhrady a spôsob platenia úhrady za sociálne služby v zariadeniach 
soc. služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti obce“ 
 

 p.starosta prečítal poslancom žiadosť Domova dôchodcov a posunul ju poslancom k 

nahliadnutiu 

Nakoľko neboli žiadne návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
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Návrh na uznesenie č. 26/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

schvaľuje  

dodatok č. 6 Všeobecne záväzného nariadenia obce „Poskytovanie sociálnych služieb a spôsob 
určenia úhrady a spôsob platenia úhrady za sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce" tak ako bol predložený. 

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

 
K 8. bodu programu 
Prerokovanie a schvaľovanie návrhu dodatku č.3 k VZN obce „ O poskytovaní sociálnych 
služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytovaných Obcou Streda nad 
Bodrogom“   

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

Návrh na uznesenie č.27/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

schvaľuje  

dodatok č. 3 Všeobecne záväzného nariadenia obce  č.5/2016 zo dňa 17.05.2016 „O poskytovaní 
sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytovaných Obcou Streda nad 
Bodrogom“ tak ako bol predložený. 

 
Výsledok hlasovania: 
Prezentovalo sa: 7 poslancov / Mgr.P.Gornyitzki, R.Budjač,Ing.V.Róth, Z.Tóthová, J.Belász, D.Balla, 
L.Belász/ 
Hlasovalo „za“: 7 poslancov / Mgr.P.Gornyitzki, R.Budjač,Ing.V.Róth, Z.Tóthová, J.Belász, D.Balla, 
L.Belász/ 
Hlasovalo  „proti“: 0 poslancov 
Zdržalo sa: 0  poslancov 
 
Starosta konštatoval, že OZ jednohlasne schválilo návrh uznesenia. 
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K 9. bodu programu 
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Streda nad Bodrogom na rok 2023 
 

 p.starosta odovzdal slovo p.hlavnej kontrolórke obce 

 p.hlavná kontrolórka uviedla , že návrh  rozpočtu  obce  na   rok  2023 s výhľadom na roky 2024 - 

2025  je  spracovaný v súlade so všeobecnými  záväznými  predpismi – zákonom  č. 523/2004  Z.z 

o rozpočtových pravidlách  verejnej  správy  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov v  z.n.p. 

a zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových  pravidlách  územnej  samosprávy  a o zmene  a  

doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a následne odporučila poslancom obecného zastupiteľstva 

v Strede nad Bodrogom návrh rozpočtu na rok 2023 schváliť a  návrh rozpočtu na roky 2024 -

2025 zobrať na vedomie. 

 

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

 
Návrh na uznesenie č.28/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a 

berie na vedomie  

stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtu obce Streda nad Bodrogom na rok 2023  s výhľadom 

na roky 2024-2025. 

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

 
K10. bodu programu 
Prerokovanie žiadosti návrhu Rozpočtu obce na rok 2023 
 
  
Nakoľko neboli žiadne návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 

Návrh na uznesenie č. 29/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a  

a) schvaľuje 

návrh rozpočtu obce Streda nad Bodrogom na rok 2023 

b) berie na vedomie 

návrh rozpočtu obce Streda nad Bodrogom s výhľadom na roky 2024-2025 bez pripomienok. 
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Výsledok hlasovania: 
Prezentovalo sa: 7 poslancov / Mgr.P.Gornyitzki, R.Budjač,Ing.V.Róth, Z.Tóthová, J.Belász, D.Balla, 
L.Belász/ 
Hlasovalo „za“: 7 poslancov / Mgr.P.Gornyitzki, R.Budjač,Ing.V.Róth, Z.Tóthová, J.Belász, D.Balla, 
L.Belász/ 
Hlasovalo  „proti“: 0 poslancov 
Zdržalo sa: 0  poslancov 
 
Starosta konštatoval, že OZ jednohlasne schválilo návrh uznesenia. 
 

 

K11. bodu programu 

Prerokovanie návrhu VZN „Miestne dane a miestne poplatky za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území obce Streda nad Bodrogom  

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

Návrh na uznesenie č. 30/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a 

schvaľuje  
 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Streda nad Bodrogom č. 2/2022  „ Miestne dane a miestne 
poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Streda nad Bodrogom“ tak 
ako bolo predložené. 

 

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

K12. bodu programu 

Schválenie plánu kontrolnej činnosti HK obce na I.polrok 2023 

 p.starosta odovzdal slovo p.hlavnej kontrolórke obce 

 p.hlavná kontrolórka prečítala poslancom návrh plánu svojej činnosti na I.polrok 2023 

 
Nakoľko neboli žiadne návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
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Návrh na uznesenie č.31/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a  

schvaľuje 

plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2023. 

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

K13. bodu programu 

Rôzne 

A) Prerokovanie cenovej ponuky EUprojects, s.r.o. 
 p.starosta posunul predmetnú cenovú ponuku poslancom k nahliadnutiu 

 poslanci sa jednotne vyjadrili v zmysle aby sa ponuka odmietla  
 
Nakoľko neboli žiadne ďalšie návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 

Návrh na uznesenie č.32/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

a) berie na vedomie 

cenovú ponuku EUprojects, s.r.o. na poskytovanie poradenstva oblasti prípravy, čerpania a 

implementácie projektov a 

b) zamieta 

návrh Zmluvy o poskytovaní poradenstva a služieb.  
 

Výsledok hlasovania: 
Prezentovalo sa: 7 poslancov / Mgr.P.Gornyitzki, R.Budjač,Ing.V.Róth, Z.Tóthová, J.Belász, D.Balla, 
L.Belász/ 
Hlasovalo „za“: 7 poslancov / Mgr.P.Gornyitzki, R.Budjač,Ing.V.Róth, Z.Tóthová, J.Belász, D.Balla, 
L.Belász/ 
Hlasovalo  „proti“: 0 poslancov 
Zdržalo sa: 0  poslancov 
 
Starosta konštatoval, že OZ jednohlasne schválilo návrh uznesenia. 
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B) Prerokovanie zavedenia karty občana 

 p.starosta navrhol poslancom zaviesť kartu občana, ktorá by občanom, ktorí nemajú žiadne 

záväzky voči obci poskytovala zľavy na podujatia organizované obcou, prípadne na jedlá 

podávané na podujatiach. Taktiež uviedol, že cieľom  zavedenia karty občana je motivovanie 

občanov k včasnému zaplateniu miestnych daní a to za pozemky a nehnuteľnosti ako aj za 

komunálny odpad, 

 p.L.Belász uviedol, že by bolo jednoduchšie a pre obec úspornejšie ak by na podujatiach mala 

obec k dispozícii zoznam neplatičov a podľa toho by boli podávané jedlá, 

 p.Z.Tóthová navrhla aby boli radšej predávané lístky priamo pri podávaní jedál. 

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

Návrh na uznesenie č.33/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

zamieta 

vypracovanie podmienok vydávania a používania karty občana obce Streda nad Bodrogom tak ako 
bolo predložené. 
 
Výsledok hlasovania: 
Prezentovalo sa: 7 poslancov / Mgr.P.Gornyitzki, R.Budjač,Ing.V.Róth, Z.Tóthová, J.Belász, D.Balla, 
L.Belász/ 
Hlasovalo „za“: 7 poslancov / Mgr.P.Gornyitzki, R.Budjač,Ing.V.Róth, Z.Tóthová, J.Belász, D.Balla, 
L.Belász/ 
Hlasovalo  „proti“: 0 poslancov 
Zdržalo sa: 0  poslancov 
 
Starosta konštatoval, že OZ jednohlasne schválilo návrh uznesenia. 
 
 
 

C) Prerokovanie schválenia zateplenia strechy budovy kaštieľa 

 p.starosta oboznámil poslancov s cenovými ponukami na zabezpečenie izolácie strechy 

budovy kaštieľa 

Nakoľko neboli žiadne ďalšie návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
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Návrh na uznesenie č. 34/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a  

a) súhlasí  

so zateplením strechy budovy kaštieľa Hlavná 174/391, 076 31 Streda nad Bodrogom  

b) poveruje 

starostu obce vyčleniť finančné prostriedky z rozpočtu obce vo výške maximálne 15 000€ bez DPH. 

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

 následne p.R.Budjač navrhol schváliť vyplatenie jednorazovej odmeny pre hlavnú kontrolórku 

obce 

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

Návrh na uznesenie č. 35/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom 

schvaľuje 

poskytnutie jednorazovej odmeny pre hlavnú kontrolórku obce vo výške brutto 250€. 

Výsledok hlasovania: 
Prezentovalo sa: 7 poslancov / Mgr.P.Gornyitzki, R.Budjač,Ing.V.Róth, Z.Tóthová, J.Belász, D.Balla, 
L.Belász/ 
Hlasovalo „za“: 7 poslancov / Mgr.P.Gornyitzki, R.Budjač,Ing.V.Róth, Z.Tóthová, J.Belász, D.Balla, 
L.Belász/ 
Hlasovalo  „proti“: 0 poslancov 
Zdržalo sa: 0  poslancov 
 
Starosta konštatoval, že OZ jednohlasne schválilo návrh uznesenia. 
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K 14. 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 14.12.2022 
 
 
 
 
      ...........................................                    ....................................... 
      Mgr. Veronika Pásztorová                  Zoltán Mento 

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

Ing.Vladimír Róth             Richard Budjač          
  


