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Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom 

 

Z á p i s n i c a  
z 5. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Strede nad Bodrogom, 

konaného dňa 28.02.2023 v zasadačke obecného úradu 
 
 

K 1. bodu programu 
Privítanie poslancov a ostatných prítomných 
 
Starosta privítal na 5.riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva poslancov obecného zastupiteľstva 
a ostatných prítomných. 
 
Prítomní :  poslanci v počte 9 podľa prezenčnej listiny 
Hlavný kontrolór: Nóra Michová 
Hostia:   podľa prezenčnej listiny 
 
Starosta konštatoval, že z 9 poslancov obecného zastupiteľstva je prítomných 9 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 a navrhol vymeniť poradie bodov 

a to bod č.8 za bod č.6 s čím poslanci súhlasili 

 pretože k programu neboli žiadne pripomienky, dal starosta o upravenom programe hlasovať 
 
Návrh na uznesenie č. 47/2023 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo predložený materiál a   

schvaľuje 
 
program 5.zasadnutia obecného zastupiteľstva nasledovne: 
 
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  

6.Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti Gréckokatolíckej eparchie 

Košice o vyjadrenie obce k zriadeniu materskej školy     starosta 

7.Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti Domova dôchodcov o úhradu   

nedoplatkov prijímateľov sociálnej služby      starosta 

8.Prerokovanie a schvaľovanie návrhu dodatku č.4 k VZN obce „ O poskytovaní sociálnych  

služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytovaných   

Obcou Streda nad Bodrogom“          starosta 

9. Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti spoločnosti GoldBel, s.r.o. 
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 o odkúpenie pozemku         starosta 

10.Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2022            hlavná kontrolórka                              

11.Rôzne 

12.Diskusia 

13.Záver 

Výsledok hlasovania:  

Prezentovalo sa: 9 poslancov / V.Tokár, Mgr.P.Gornyitzki, R.Budjač, Ing.V.Róth, Z.Tóthová, J.Belász, 
A.Kačik,  D.Balla, L.Belász /  

Hlasovalo „za“: 9  poslancov / V.Tokár, Mgr.P.Gornyitzki, R.Budjač, Ing.V.Róth, Z.Tóthová, J.Belász, 
A.Kačik,  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. V.Róth, A.Kačik 
Za členov návrhovej komisie starosta určil: D.Balla, V.Tokár 
 

K 4. bodu programu 
Informácia o stave účtov 
 
Starosta informoval poslancov o stave účtov ku dňu 28.02.2023.   
Na účte OÚ vedenom v SLSP a.s. je ku dňu 28.02.2023   920,00€.    
Na účte OÚ vedenom vo VÚB a.s. je ku dňu  28.02.2023    22 989,52€.     
Na účte vedenom v Poštovej banke je ku dňu  28.02.2023    2 199,51€.   
Spolu  je na všetkých účtoch ku dňu 28.02.2023    26 109,03€. 

Nakoľko neboli žiadne návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č. 48/2023 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  

berie na vedomie  

informácie o stave účtov obce ku dňu 28.02.2023. 

Výsledok hlasovania:  

Prezentovalo sa: 9 poslancov / V.Tokár, Mgr.P.Gornyitzki, R.Budjač, Ing.V.Róth, Z.Tóthová, J.Belász, 
A.Kačik,  D.Balla, L.Belász /  

Hlasovalo „za“: 9  poslancov / V.Tokár, Mgr.P.Gornyitzki, R.Budjač, Ing.V.Róth, Z.Tóthová, J.Belász, 
A.Kačik,  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 5. bodu programu 
Kontrola plnenia uznesení 
 
Starosta informoval poslancov o plnení uznesení č. 36 - 46/2022 z predchádzajúceho zasadnutia 
obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 31.01.2023. 
 

 36/2023 – program 4.zasadnutia OZ 

 37/2023 – informácie o stave účtov  

 38/2023 – kontrola plnenia uznesení č. 22/2022 až 35/2022 

 39/2023 – Rozpočtové opatrenie 5/2022  

 40/2023 – zmeny a úpravy rozpočtu DD, ZŠsVJS, ZŠsVJM 

 41/2023 –návrh zmluvy o poskytnutí dotácie na rok 2023 pre TJŠM Streda nad 
Bodrogom 

 42/2023 – Záznam hlavnej kontrolórky z kontroly vyúčtovania dotácií 

 43/2023 – dotácia pre Gréckokatolícku cirkev, Farnosť Streda nad Bodrogom 

 44/2023 – dotácia na rok 2023  pre Gréckokatolícku eparchiu Košice 

 45/2023 – Zmeny a doplnky č. 1 Spoločného územného plánu obce Streda nad 
Bodrogom a Klin nad Bodrogom 

 46/2023 – informácia starostu obce o výške podielových daní za rok 2023 
 
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. 49/2023  

 

Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom prerokovalo informáciu starostu obce o plnení 
uznesení č. 36/2023 až 46/2023 zo dňa 31.01.2023 a  
 
berie na vedomie 
 
informáciu starostu obce o plnení uznesení č.36/2023 až 46/2023 zo dňa 31.01.2023. 
 
 
Výsledok hlasovania:  

Prezentovalo sa: 9 poslancov / V.Tokár, Mgr.P.Gornyitzki, R.Budjač, Ing.V.Róth, Z.Tóthová, J.Belász, 
A.Kačik,  D.Balla, L.Belász /  

Hlasovalo „za“: 9  poslancov / V.Tokár, Mgr.P.Gornyitzki, R.Budjač, Ing.V.Róth, Z.Tóthová, J.Belász, 
A.Kačik,  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 žiadosti Gréckokatolíckej eparchie Košice o vyjadrenie obce 
k zriadeniu materskej školy 

 
 p.starosta privítal p.farára Michala Tótha a odovzdal mu slovo 
 p.farár oboznámil poslancov o zámere otvoriť v obci Streda nad Bodrogom MŠ v septembri 

2023 a poprosil poslancov o ich súhlas so zriadením 
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 p.starosta pripomenul poslancom, že dňa 25.01.2018 už bolo prijaté uznesenie č.310/2018 
o udelení súhlasu so zriadením cirkevnej materskej školy s výchovným jazykom maďarským. 
 

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

 

Návrh na uznesenie č. 50/2023 

Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

ruší  

bod b) uznesenia č.310/2018 zo dňa 25.01.2018.  

Výsledok hlasovania:  

Prezentovalo sa: 9 poslancov / V.Tokár, Mgr.P.Gornyitzki, R.Budjač, Ing.V.Róth, Z.Tóthová, J.Belász, 
A.Kačik,  D.Balla, L.Belász /  

Hlasovalo „za“: 9  poslancov / V.Tokár, Mgr.P.Gornyitzki, R.Budjač, Ing.V.Róth, Z.Tóthová, J.Belász, 
A.Kačik,  D.Balla, L.Belász /  
Hlasovalo  „proti“:  0 poslancov  

Zdržalo sa:  0 poslancov  

 

Starosta konštatoval, že OZ jednohlasne schválilo návrh uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č. 51/2023 

Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

súhlasí 
 
na základe žiadosti Gréckokatolíckej eparchie Košice č. 133/2023 zo dňa 16.02.2023 so zriadením 
cirkevnej materskej školy v kat. území obce Streda nad Bodrogom v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Gréckokatolíckej eparchie Košice s výchovným jazykom slovenským a maďarským.  
 
 
Výsledok hlasovania:  

Prezentovalo sa: 9 poslancov / V.Tokár, Mgr.P.Gornyitzki, R.Budjač, Ing.V.Róth, Z.Tóthová, J.Belász, 
A.Kačik,  D.Balla, L.Belász /  

Hlasovalo „za“: 9  poslancov / V.Tokár, Mgr.P.Gornyitzki, R.Budjač, Ing.V.Róth, Z.Tóthová, J.Belász, 
A.Kačik,  D.Balla, L.Belász /  
Hlasovalo  „proti“:  0 poslancov  

Zdržalo sa:  0 poslancov  

 
Starosta konštatoval, že OZ jednohlasne schválilo návrh uznesenia. 
 

 p.farár opustil rokovaciu miestnosť 
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K 7. bodu programu 
Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti Domova dôchodcov o úhradu nedoplatkov 
prijímateľov sociálnej služby 
 

 p.starosta prečítal poslancom žiadosť Domova dôchodcov  
 

Nakoľko neboli žiadne ďalšie návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie č. 52/2023 
 

Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

schvaľuje 

úhradu nedoplatkov prijímateľov sociálnej služby za obdobie január 2022 – december 2022 v celkovej 

sume 1 759,40 € v prospech Domova dôchodcov, Ružová 433/8, 076 31 Streda nad Bodrogom. 

Výsledok hlasovania:  

Prezentovalo sa: 9 poslancov / V.Tokár, Mgr.P.Gornyitzki, R.Budjač, Ing.V.Róth, Z.Tóthová, J.Belász, 
A.Kačik,  D.Balla, L.Belász /  

Hlasovalo „za“: 9  poslancov / V.Tokár, Mgr.P.Gornyitzki, R.Budjač, Ing.V.Róth, Z.Tóthová, J.Belász, 
A.Kačik,  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.4 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. 53/2023 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

schvaľuje  

dodatok č. 4 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: 9 poslancov / V.Tokár, Mgr.P.Gornyitzki, R.Budjač, Ing.V.Róth, Z.Tóthová, J.Belász, 
A.Kačik,  D.Balla, L.Belász /  

Hlasovalo „za“: 9  poslancov / V.Tokár, Mgr.P.Gornyitzki, R.Budjač, Ing.V.Róth, Z.Tóthová, J.Belász, 
A.Kačik,  D.Balla, L.Belász /  
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Hlasovalo  „proti“:  0 poslancov  

Zdržalo sa:  0 poslancov   

 
Starosta konštatoval, že OZ jednohlasne schválilo návrh uznesenia. 
 
K 9. bodu programu 
Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti spoločnosti GoldBel, s.r.o. o odkúpenie pozemku 

 p.starosta prečítal poslancom žiadosť spoločnosti GoldBel s.r.o. 

 p.L.Belász uviedol, že potrebujú nové priestory na rozšírenie skladu, obec túto parcelu 

nevyužíva a keby ju predala mala by aspoň príjmy z dane 

 p.starosta navrhol osloviť OR HaZZ Trebišov aby vydalo stanovisko či ide o prístupovú cestu 

pre hasičskú techniku k Domovu dôchodcov s čím poslanci súhlasili a navrhli prerokovanie 

tohto bodu odročiť 

ODROČENÉ! 

 

K 10. bodu programu 
Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2022 

 
 p.starosta odovzdal slovo p.hlavnej kontrolórke obce, ktorá odprezentovala svoju 

kontrolnú činnosť za rok 2022 
 
Nakoľko neboli žiadne ďalšie návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 

 

Návrh na uznesenie č.  54/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom 
 
berie na vedomie 

Ročnú správu hlavnej kontrolórky obce Streda nad Bodrogom o kontrolnej činnosti za rok 2022 tak 

ako bola predložená. 

 
Výsledok hlasovania:  

Prezentovalo sa: 9 poslancov / V.Tokár, Mgr.P.Gornyitzki, R.Budjač, Ing.V.Róth, Z.Tóthová, J.Belász, 
A.Kačik,  D.Balla, L.Belász /  

Hlasovalo „za“: 9  poslancov / V.Tokár, Mgr.P.Gornyitzki, R.Budjač, Ing.V.Róth, Z.Tóthová, J.Belász, 
A.Kačik,  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 11. bodu programu 
Rôzne 

A. Zriadenie likvidačnej a vyraďovacej komisie obce Streda nad Bodrogom 
 
 
Nakoľko neboli žiadne pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 

 

Návrh na uznesenie č.  55/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom 
 

A. zriaďuje  
 

 likvidačnú a vyraďovaciu komisiu obce Streda nad Bodrogom  

 
       B.    volí  
 
predsedu likvidačnej a vyraďovacej komisie obce Streda nad Bodrogom Mgr.Petra Gornyitzkého a 

členov likvidačnej a vyraďovacej komisie obce Streda nad Bodrogom Dionýza Ballu a Alexandra 

Kačika.  

 

Výsledok hlasovania:  

Prezentovalo sa: 9 poslancov / V.Tokár, Mgr.P.Gornyitzki, R.Budjač, Ing.V.Róth, Z.Tóthová, J.Belász, 
A.Kačik,  D.Balla, L.Belász /  

Hlasovalo „za“: 9  poslancov / V.Tokár, Mgr.P.Gornyitzki, R.Budjač, Ing.V.Róth, Z.Tóthová, J.Belász, 
A.Kačik,  D.Balla, L.Belász /  
Hlasovalo  „proti“:  0 poslancov  

Zdržalo sa:  0 poslancov  

  
Starosta konštatoval, že OZ jednohlasne schválilo návrh uznesenia. 
 
 

B. Účasť obce na podpore darcovstva krvi  
 p.starosta uviedol, že nakoľko Miestny spolok Slovenského červeného kríža v Strede nad 

Bodrogom nemá právnu subjektivitu je potrebné zrušiť uznesenie č.20/2022 o poskytnutí 

dotácie na rok 2023. 

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

 
Návrh na uznesenie č. 56/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

ruší 

uznesenie č. 20/2022 zo dňa 29.11.2022. 
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Výsledok hlasovania:  

Prezentovalo sa: 9 poslancov / V.Tokár, Mgr.P.Gornyitzki, R.Budjač, Ing.V.Róth, Z.Tóthová, J.Belász, 
A.Kačik,  D.Balla, L.Belász /  

Hlasovalo „za“: 9  poslancov / V.Tokár, Mgr.P.Gornyitzki, R.Budjač, Ing.V.Róth, Z.Tóthová, J.Belász, 
A.Kačik,  D.Balla, L.Belász /  
Hlasovalo  „proti“:  0 poslancov  

Zdržalo sa:  0 poslancov  

  
Starosta konštatoval, že OZ jednohlasne schválilo návrh uznesenia. 
 

 p.starosta uviedol, že obec sa bude podieľať na podpore darcovstva krvi prostredníctvom 

reprezentačného fondu obce 

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

 
Návrh na uznesenie č.   57/2023 
 

Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

schvaľuje 

účasť obce Streda nad Bodrogom na podpore darcovstva krvi zabezpečením plánovaných 

bezplatných odberov krvi v obci, na ocenenie dobrovoľných darcov v obci a to formou občerstvenia 

a vecného daru v sume 500€ na rok 2023 z reprezentačného fondu obce Streda nad Bodrogom.  

Výsledok hlasovania:  

Prezentovalo sa: 9 poslancov / V.Tokár, Mgr.P.Gornyitzki, R.Budjač, Ing.V.Róth, Z.Tóthová, J.Belász, 
A.Kačik,  D.Balla, L.Belász /  

Hlasovalo „za“: 9  poslancov / V.Tokár, Mgr.P.Gornyitzki, R.Budjač, Ing.V.Róth, Z.Tóthová, J.Belász, 
A.Kačik,  D.Balla, L.Belász /  
Hlasovalo  „proti“:  0 poslancov  

Zdržalo sa:  0 poslancov  

  
Starosta konštatoval, že OZ jednohlasne schválilo návrh uznesenia. 
 

 

C. Informácia starostu obce o začatí pozemkových úprav v k.ú. Streda nad 

Bodrogom 
 

 p.starosta oboznámil poslancov o konaní o začatí pozemkových úprav, pozemky vo 

vlastníctve obce sú prenajaté miestnym poľnohospodárom a nebolo by účelné vyhlásiť nové 

verejné súťaže na prenájom poľnohospodárskych pozemkov 

Nakoľko neboli žiadne ďalšie návrhy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
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Návrh na uznesenie č.  58 /2023 
 

Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

berie na vedomie 

informáciu starostu obce o tom, že Okresný úrad Trebišov, pozemkový a lesný odbor nariadil konanie 

o začatí pozemkových úprav v k.ú. Streda nad Bodrogom dňa 01.08.2022 pod číslom OU-TV-PLO-

2022/008848-001/TEL . Týmito pozemkovými úpravami budú dotknuté nehnuteľnosti vo vlastníctve 

obce a nie je účelné z dôvodu prebiehajúceho procesu vyhlásiť nové verejné súťaže na prenájom 

poľnohospodárskych pozemkov až do skončenia pozemkových úprav. 

Výsledok hlasovania:  

Prezentovalo sa: 9 poslancov / V.Tokár, Mgr.P.Gornyitzki, R.Budjač, Ing.V.Róth, Z.Tóthová, J.Belász, 
A.Kačik,  D.Balla, L.Belász /  

Hlasovalo „za“: 9  poslancov / V.Tokár, Mgr.P.Gornyitzki, R.Budjač, Ing.V.Róth, Z.Tóthová, J.Belász, 
A.Kačik,  D.Balla, L.Belász /  
Hlasovalo  „proti“:  0 poslancov  

Zdržalo sa:  0 poslancov  

 
  
Starosta konštatoval, že OZ jednohlasne schválilo návrh uznesenia. 
 
K 12. bodu programu 
Diskusia 
 
V diskusii neboli žiadne iné príspevky. 

K 13. 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 28.02.2023 
 
 
 
 
...........................................       ....................................... 
Mgr. Veronika Pásztorová                  Zoltán Mento 
      zapisovateľka                  starosta obce 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
 .......................................            ....................................... 
     Ing. Vladimír Róth                            Alexander Kačik 
        


