
Obecné zastupiteľstvo obce Streda nad Bodrogom 
 
 

U Z N E S E N I A 
 

 z 3. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Strede nad Bodrogom,  
ktoré sa konalo dňa 14.12.2022 

______________________________________________________________________ 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č.1 k uzneseniu č.22/2022 

 

P O Z V Á N K A 
 

Podľa § 13 ods.4 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení zvolávam 3. zasadnutie 
Obecného zastupiteľstva v Strede nad Bodrogom, ktoré sa uskutoční dňa 14.12.2022 o 18:00 hod. 
v zasadačke OcÚ 
 
Program zasadnutia:                           Materiál 
predkladá 
 

1. Privítanie poslancov a ostatných prítomných     starosta 
2. Schválenie programu zasadnutia      starosta 
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice     starosta 
4. Informácia  o stave účtov       starosta 
5. Kontrola plnení uznesení       starosta 
6. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu dodatku č.6 k VZN obce „ Výška príspevku 

na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskom stravovacom 
 zariadení          starosta 

7. 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“ starosta 

8.  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“        starosta 

9. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Streda nad Bodrogom 
 na rok 2023                       hlavná kontrolórka  

10. Prerokovanie návrhu Rozpočtu obce Streda nad Bodrogom na rok 2023  starosta 
11. Prerokovanie návrhu VZN „Miestne dane a miestne poplatky za komunálne 

 odpady a drobné stavebné odpady na území obce Streda nad Bodrogom  starosta 
12. Schválenie plánu kontrolnej činnosti HK obce na I. polrok 2023                      hlavná kontrolórka 
13. Rôzne 
14. Diskusia 
15. Záver 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č.  23/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom   

berie na vedomie 

 

informácie o stave účtov obce ku dňu 14.12.2022. 

 

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. 

 
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. 

 

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.    

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. 

 



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. 

 

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. 

 
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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



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.  

      
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. 
 

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. 

Uznesenie č.  35/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom 

schvaľuje 

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

 
 
 
  


