
Obecné zastupiteľstvo obce Streda nad Bodrogom 
 
 

U Z N E S E N I A 
 

z 5. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Strede nad Bodrogom,  
ktoré sa konalo dňa 28.02.2023 

______________________________________________________________________ 
 
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. 

 o odkúpenie pozemku         starosta 

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

11.Rôzne 

12.Diskusia 

13.Záver 

Uznesenie č. 48/2023 
 

Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  

berie na vedomie  

informácie o stave účtov obce ku dňu 28.02.2023. 

 

 



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. 

 
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.  

 
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.  

  

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. 

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. 



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. 

 
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.  

 
Uznesenie č. 56/2023 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  prerokovalo predložený materiál a  

ruší 

uznesenie č. 20/2022 zo dňa 29.11.2022. 

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.  

 

 

 

 



 
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. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 


