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 Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom 

 

Z á p i s n i c a  
zo 4. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Strede nad Bodrogom, 

konaného dňa 31.01.2023 v zasadačke obecného úradu 
 
 

K 1. bodu programu 
Privítanie poslancov a ostatných prítomných 
 
Starosta privítal na 4.riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva poslancov obecného zastupiteľstva 
a ostatných prítomných. 
 
Prítomní :  poslanci v počte 8 podľa prezenčnej listiny 
Hlavný kontrolór: Nóra Michová 
Hostia:   podľa prezenčnej listiny 
 
Starosta konštatoval, že z 9 poslancov obecného zastupiteľstva je prítomných 8 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. 36/2023 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom   
 
schvaľuje 
 
program 4.zasadnutia obecného zastupiteľstva nasledovne: 
 

1. Privítanie poslancov a ostatných prítomných       
2. Schválenie programu zasadnutia        
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice       
4. Informácia  o stave účtov         
5. Kontrola plnenia uznesení         
6. Prerokovanie a schvaľovanie zmien a úprav rozpočtu DD, ZŠ, OcÚ za IV. štvrťrok 2022  
7. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu zmluvy o poskytnutí dotácie na rok 2023 pre 

TJ ŠM Streda nad Bodrogom         
8. Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly vyúčtovania poskytnutých dotácií  

za rok 2022          
9. Rôzne 
10. Diskusia 
11. Záver 
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Výsledok hlasovania:  

Prezentovalo sa:  8 poslancov / V.Tokár, Mgr.P.Gornyitzki, Ing.V.Róth Z.Tóthová, J.Belász, A.Kačik,  
D.Balla, L.Belász /  

Hlasovalo „za“: 8 poslancov  / V.Tokár, Mgr.P.Gornyitzki, Ing.V.Róth Z.Tóthová, J.Belász , A.Kačik, 
D.Balla, L.Belász /  

Zdržalo sa: 0 poslancov  

Hlasovalo „proti“: 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: J.Belász, Z.Tóthová 
Za členov návrhovej komisie starosta určil: Mgr.P.Gornyitzki, V.Tokár 
 

K 4. bodu programu 
Informácia o stave účtov 

 
Starosta informoval poslancov o stave účtov ku dňu 31.01.2023.   
Na účte OÚ vedenom v SLSP a.s. je ku dňu 31.01.2023  1 498,78€.    
Na účte OÚ vedenom vo VÚB a.s. je ku dňu  31.01.2023 11 181,93€.     
Na účte vedenom v Poštovej banke je ku dňu  31.01.2023  2 206,51€.    
Spolu  je na všetkých účtoch ku dňu 31.01.2023 14 887,22€. 

Nakoľko neboli žiadne návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č. 37/2023 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  

berie na vedomie  

informácie o stave účtov obce ku dňu 31.01.2023. 

 
Výsledok hlasovania:  

Prezentovalo sa:  8 poslancov / V.Tokár, Mgr.P.Gornyitzki, Ing.V.Róth Z.Tóthová, J.Belász, A.Kačik,  
D.Balla, L.Belász /  

Hlasovalo „za“: 8 poslancov  / V.Tokár, Mgr.P.Gornyitzki, Ing.V.Róth Z.Tóthová, J.Belász , A.Kačik, 
D.Balla, L.Belász /  

Zdržalo sa: 0 poslancov  

Hlasovalo „proti“: 0 poslancov 

  
Starosta konštatoval, že OZ jednohlasne schválilo návrh uznesenia. 
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K 5. bodu programu 
Kontrola plnenia uznesení 
 
Starosta informoval poslancov o plnení uznesení č. 22 - 35/2022 z predchádzajúceho zasadnutia 
obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 14.12.2022. 
 

 22/2022 – program 3.zasadnutia OZ 

 23/2022 – informácie o stave účtov  

 24/2022 – kontrola plnenia uznesení č. 9/2022 až 21/2022 

 25/2022 – dodatok č. 6 VZN „Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a 
podmienky úhrady v školskom stravovacom zariadení“  

 26/2022 – dodatok č. 6 VZN „Poskytovanie sociálnych služieb a spôsob určenia 
úhrady a spôsob platenia úhrady za sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce"  

 27/2022 – dodatok č. 3 VZN 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“  

 28/2022 – stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtu obce s výhľadom na 
r.2024-2025 

 29/2022 – rozpočet obce na r.2023 s výhľadom na r.2024-2025 

 30/2022 – VZN č. 2/2022 „ Miestne dane a miestne poplatky za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady na území obce Streda nad Bodrogom“ 

 31/2022 – plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2023 

 32/2022 – cenová ponuka EUprojects, s.r.o. 

 33/2022 – karta občana 

 34/2022 – zateplenie strechy budovy kaštieľa 

 35/2022 – jednorazová odmena pre hlavnú kontrolórku obce 
 

Konštatoval, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia boli splnené, resp. sa priebežne plnia. 

 
Nakoľko neboli žiadne návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č.38/2023  

 

Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo informáciu starostu obce o plnení 
uznesení č. 22/2022 až 35/2022 zo dňa 14.12.2022 a  
 
berie na vedomie 
 
informáciu starostu obce o plnení uznesení č.22/2022 až 35/2022 zo dňa 14.12.2022. 
 
Výsledok hlasovania:  

Prezentovalo sa:  8 poslancov / V.Tokár, Mgr.P.Gornyitzki, Ing.V.Róth Z.Tóthová, J.Belász, A.Kačik,  
D.Balla, L.Belász /  

Hlasovalo „za“: 8 poslancov  / V.Tokár, Mgr.P.Gornyitzki, Ing.V.Róth Z.Tóthová, J.Belász , A.Kačik, 
D.Balla, L.Belász /  

Zdržalo sa: 0 poslancov  

Hlasovalo „proti“: 0 poslancov 
 
Starosta konštatoval, že OZ jednohlasne schválilo návrh uznesenia. 
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K 6. bodu programu 
Prerokovanie a schvaľovanie zmien a úprav rozpočtu DD, ZŠ, OcÚ za IV. štvrťrok 2022 

 

 p.Balla informoval poslancov o úprave rozpočtu OcÚ 
 

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

Návrh na uznesenie č.  39/2023 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

schvaľuje 

Rozpočtové opatrenie 5/2022 zo dňa 27.01.2023 tak ako bolo predložené. 

Výsledok hlasovania:  

Prezentovalo sa:  8 poslancov / V.Tokár, Mgr.P.Gornyitzki, Ing.V.Róth Z.Tóthová, J.Belász, A.Kačik,  
D.Balla, L.Belász /  

Hlasovalo „za“: 8 poslancov  / V.Tokár, Mgr.P.Gornyitzki, Ing.V.Róth Z.Tóthová, J.Belász , A.Kačik, 
D.Balla, L.Belász /  

Zdržalo sa: 0 poslancov  

Hlasovalo „proti“: 0 poslancov 
 
Starosta konštatoval, že OZ jednohlasne schválilo návrh uznesenia. 
 

 následne p.starosta posunul poslancom k nahliadnutiu zmeny a úpravy rozpočtu DD a ZŠ za 
4.Q 2022 

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

 
Návrh na uznesenie č.  40/2023 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

schvaľuje 

-zmeny rozpočtu Domova dôchodcov, Ružová 433/8, 076 31 Streda nad Bodrogom za IV. štvrťrok 
2022 zo dňa 10.01.2023 tak ako boli predložené, 
-III. úpravu rozpočtu Základnej školy, Školská 2, 076 31 Streda nad Bodrogom za IV. štvrťrok 2022 tak 
ako bola predložená 
- III. úpravu rozpočtu Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Školská 4, 076 
31 Streda nad Bodrogom za IV. štvrťrok 2022 tak ako bola predložená. 

 
Výsledok hlasovania:  

Prezentovalo sa:  8 poslancov / V.Tokár, Mgr.P.Gornyitzki, Ing.V.Róth Z.Tóthová, J.Belász, A.Kačik,  
D.Balla, L.Belász /  

Hlasovalo „za“: 8 poslancov  / V.Tokár, Mgr.P.Gornyitzki, Ing.V.Róth Z.Tóthová, J.Belász , A.Kačik, 
D.Balla, L.Belász /  

Zdržalo sa: 0 poslancov  

Hlasovalo „proti“: 0 poslancov 
 
Starosta konštatoval, že OZ jednohlasne schválilo návrh uznesenia. 
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K 7. bodu programu 
Prerokovanie a schvaľovanie návrhu zmluvy o poskytnutí dotácie na rok 2023 pre TJ ŠM 
Streda nad Bodrogom 
 

 p.starosta odovzdal slovo p.hlavnej kontrolórke, ktorá uviedla, že v návrhu zmluvy je použitie 
fin.prostriedkov určené na konkrétny účel. Odporučila uviesť, aby menšie presuny v rámci 
jednotlivých rozpočtových položiek po dohode s komisiou pre šport a kultúru a so starostom 
boli povolené, 

 p.hlavná kontrolórka ďalej odporučila k spôsobu poskytnutia dotácie zapracovať nasledovné 
zmeny: 

-  prvú časť vo výške 6 000,- Eur poskytnúť do 30. apríla 2023 rozčlenené na mesiace február, 
marec, apríl 

- druhú časť vo výške 6 000,-Eur rozčlenené na ďalšie tri mesiace, poskytnúť po predložení 
vyúčtovania prvej časti dotácie  

- tretiu časť vo výške 1 700,-Eur poskytnúť do 30. septembra 2023 po predložení vyúčtovania 
druhej časti dotácie. 
 
 

Nakoľko neboli žiadne ďalšie návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č. 41/2023 
 

Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

schvaľuje 

návrh zmluvy o poskytnutí dotácie na rok 2023 pre Telovýchovnú jednotu ŠM Streda nad Bodrogom, 

Športová 3, 076 31 Streda nad Bodrogom, IČO:35513977 s navrhovanými zmenami a pripomienkami. 

Výsledok hlasovania:  

Prezentovalo sa:  8 poslancov / V.Tokár, Mgr.P.Gornyitzki, Ing.V.Róth Z.Tóthová, J.Belász, A.Kačik,  
D.Balla, L.Belász /  

Hlasovalo „za“: 8 poslancov  / V.Tokár, Mgr.P.Gornyitzki, Ing.V.Róth Z.Tóthová, J.Belász , A.Kačik, 
D.Balla, L.Belász /  

Zdržalo sa: 0 poslancov  

Hlasovalo „proti“: 0 poslancov 
 
Starosta konštatoval, že OZ jednohlasne schválilo návrh uznesenia. 
 

K 8. bodu programu 
Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly vyúčtovania poskytnutých dotácií za rok 
2022 

 
 p.starosta odovzdal slovo p.hlavnej kontrolórke obce, 
 p.hlavná kontrolórka uviedla výšku dotácií poskytnutých pre jednotlivé združenia za rok 

2022. Odporučila do budúcna vyhotovovať zmluvy na desatiny a nie na tisíciny poskytovanej 
sumy. Uviedla, že účelovosť poskytnutia dotácií bola všade dodržaná a že všetky zmluvy boli 
včas a riadne zverejnené. Odporučila do zmlúv zapracovať aj dátum do kedy má byť dotácia 
poskytnutá. 

 
Nakoľko neboli žiadne ďalšie návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
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Návrh na uznesenie č. 42/2023 

Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

berie na vedomie 

 
Záznam hlavnej kontrolórky z kontroly vyúčtovania dotácií poskytnutých Obcou Streda nad 
Bodrogom v roku 2022 tak ako bol predložený. 

 

Výsledok hlasovania:  

Prezentovalo sa:  8 poslancov / V.Tokár, Mgr.P.Gornyitzki, Ing.V.Róth Z.Tóthová, J.Belász, A.Kačik,  
D.Balla, L.Belász /  

Hlasovalo „za“: 8 poslancov  / V.Tokár, Mgr.P.Gornyitzki, Ing.V.Róth Z.Tóthová, J.Belász , A.Kačik, 
D.Balla, L.Belász /  

Zdržalo sa: 0 poslancov  

Hlasovalo „proti“: 0 poslancov 
 
Starosta konštatoval, že OZ jednohlasne schválilo návrh uznesenia. 
 
K 9. bodu programu 
Rôzne 

A. Prerokovanie žiadosti Gréckokatolíckej cirkvi, Farnosť Streda nad Bodrogom 

o poskytnutí finančnej výpomoci 

 p.starosta informoval poslancov o tom, že na 45.zasadnutí OZ bolo dňa 20.9.2022 prijaté 

uznesenie č.352/2022, v zmysle ktoré OZ schválilo finančnú výpomoc pre Gréckokatolícku 

cirkev, Farnosť Streda nad Bodrogom vo výške minimálne 2 500€ a maximálne 5 000€, 

pričom konkrétna suma má byť schválená uznesením Obecného zastupiteľstva po vyčíslení 

výsledku hospodárenia obce za rok 2022. 

 poslanci jednotne navrhli schváliť sumu 3 000€ 

 

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

 

Návrh na uznesenie č. 43/2023 

Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

schvaľuje 

dotáciu pre Gréckokatolícku cirkev, Farnosť Streda nad Bodrogom, Hlavná 135, 076 31 Streda nad 
Bodrogom, IČO 31952542 vo výške 3 000 €. 

Výsledok hlasovania:  

Prezentovalo sa:  8 poslancov / V.Tokár, Mgr.P.Gornyitzki, Ing.V.Róth Z.Tóthová, J.Belász, A.Kačik,  
D.Balla, L.Belász /  

Hlasovalo „za“: 8 poslancov  / V.Tokár, Mgr.P.Gornyitzki, Ing.V.Róth Z.Tóthová, J.Belász , A.Kačik, 
D.Balla, L.Belász /  

Zdržalo sa: 0 poslancov  

Hlasovalo „proti“: 0 poslancov 
  
Starosta konštatoval, že OZ jednohlasne schválilo návrh uznesenia. 
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B. Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti Gréckokatolíckej eparchie Košice o finančnú 
dotáciu pre školské zariadenie na rok 2023 

 

 p.starosta oboznámil poslancov s predmetnou žiadosťou 

 
Nakoľko neboli žiadne ďalšie návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č.  44/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

schvaľuje 

dotáciu na rok 2023  pre Gréckokatolícku eparchiu Košice ako zriaďovateľa Exarchátneho centra 

voľného času sv. Lukáša, Hlavná 135, 076 31 Streda nad Bodrogom v zmysle platných zákonných 

noriem pre príslušný kalendárny rok v plnom rozsahu. 

Výsledok hlasovania:  

Prezentovalo sa:  8 poslancov / V.Tokár, Mgr.P.Gornyitzki, Ing.V.Róth Z.Tóthová, J.Belász, A.Kačik,  
D.Balla, L.Belász /  

Hlasovalo „za“: 8 poslancov  / V.Tokár, Mgr.P.Gornyitzki, Ing.V.Róth Z.Tóthová, J.Belász , A.Kačik, 
D.Balla, L.Belász /  

Zdržalo sa: 0 poslancov  

Hlasovalo „proti“: 0 poslancov 
 
Starosta konštatoval, že OZ jednohlasne schválilo návrh uznesenia. 

 
C. Územný plán obce -  podanie žiadosti o dotáciu. 

 p.starosta uviedol, že je možné čerpať dotáciu na vypracovanie zmeny spoločného územného 
plánu obce Streda nad Bodrogom a obce Klin nad Bodrogom. 

 
Nakoľko neboli žiadne ďalšie návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č.  45/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Streda nad Bodrogom 

s ch v a ľ u j e:  

a) podanie žiadosti o dotáciu na vypracovanie: Zmeny a doplnky č. 1 Spoločného územného plánu 
obce Streda nad Bodrogom a Klin nad Bodrogom, pre k.ú. Streda nad Bodrogom a k.ú. Klin nad 
Bodrogom,  

b) financovanie projektu najmenej vo výške 20 % oprávnených nákladov na účel dotácie podľa § 2 
zákona č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie 
obce,   

c) zabezpečenie procesu obstarávania a schvaľovania Zmeny a doplnky č. 1 Spoločného územného 
plánu obce Streda nad Bodrogom a Klin nad Bodrogom, pre k.ú. Streda nad Bodrogom a k.ú. Klin 
nad Bodrogom potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie. 

 

Výsledok hlasovania:  
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Prezentovalo sa:  8 poslancov / V.Tokár, Mgr.P.Gornyitzki, Ing.V.Róth Z.Tóthová, J.Belász, A.Kačik,  
D.Balla, L.Belász /  

Hlasovalo „za“: 8 poslancov  / V.Tokár, Mgr.P.Gornyitzki, Ing.V.Róth Z.Tóthová, J.Belász , A.Kačik, 
D.Balla, L.Belász /  

Zdržalo sa: 0 poslancov  

Hlasovalo „proti“: 0 poslancov 
 
Starosta konštatoval, že OZ jednohlasne schválilo návrh uznesenia. 

 

D. Informácia starostu obce o výške podielových daní za rok 2023 

 
 p.starosta informoval poslancov o tom, že obec Streda nad Bodrogom má v roku 2023 dostať 

podielové dane vo výške 908 757€. Na občana to vychádza v priemere 399€.  
 
Nakoľko neboli žiadne ďalšie návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č.  46/2023 

 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

A) berie na vedomie 

informáciu starostu obce o výške podielových daní za rok 2023, ktoré má obec dostať  

B) súhlasí 

so zverejnením informácie o výške podielových daní a iných skutočností týkajúcich sa podielových 

daní, ktoré má obec dostať v roku 2023 na webovom sídle, sociálnej sieti a úradnej tabuli obce 

a podľa uváženia starostu obce všade, kde to uzná za vhodné. 

 
Výsledok hlasovania:  

Prezentovalo sa:  8 poslancov / V.Tokár, Mgr.P.Gornyitzki, Ing.V.Róth Z.Tóthová, J.Belász, A.Kačik,  
D.Balla, L.Belász /  

Hlasovalo „za“: 8 poslancov  / V.Tokár, Mgr.P.Gornyitzki, Ing.V.Róth Z.Tóthová, J.Belász , A.Kačik, 
D.Balla, L.Belász /  

Zdržalo sa: 0 poslancov  

Hlasovalo „proti“: 0 poslancov 
 
Starosta konštatoval, že OZ jednohlasne schválilo návrh uznesenia. 
 
K 10. bodu programu 
Diskusia 
 

 p.starosta informoval poslancov o akciách a kultúrnych podujatiach, ktoré sa v roku 2023 
budú v obci konať 
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K 11. 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 31.01.2023 
 
 
 
 
...........................................          ....................................... 
Mgr. Veronika Pásztorová       Zoltán Mento 
          zapisovateľka        starosta obce 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
 .......................................            ....................................... 

Ján Belász                 Zlatica Tóthová  


