
Obecné zastupiteľstvo obce Streda nad Bodrogom 

U Z N E S E N I A 
z 18. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Strede nad Bodrogom, ktoré sa konalo dňa 

19.4.2016 
 

 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  
 
Uz. č. 154/2016 
schvaľuje 

 
rozpočtové opatrenia č. 1,2,3,4,5,6,7,8/2016 uskutočnené v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) až c) 
Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 
 
Uz. č. 155/2016 
schvaľuje 
 

 
 zmeny a úpravy v rozpočte obce Streda nad Bodrogom za 1 štvrťrok 2016 tak, ako boli 

predložené 

 rozpočtové opatrenie č. 9/2016 na čerpanie z rezervného fondu 
 
Uz. č. 156/2016 
schvaľuje 

zmeny a úpravy v rozpočte: 

 

1. Základne školy 

2. Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským 

3. Domova dôchodcov 

 

za 1 štvrťrok 2016 tak ako boli predložené 

 

Uz. č. 157/2016 
ruší 

 
uznesenia ObZ Streda nad Bodrogom č. 204/2014 zo dňa 16.10.2014 a uznesenie č. 173/2014 zo dňa 

27.2.2014 v plnom rozsahu 

 

Uz. č. 158/2016 
schvaľuje 

a) zabezpečenie realizácie projektu „ Szerdahelyiovszký kaštieľ, č. ÚPF 42/1, Hlavná 174/391, 

076 31, Streda nad Bodrogom“ v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie 



b) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 

rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytovaných NFP v súlade s podmienkami 

poskytnutia dotácie 

 

Uz. č. 159/2016 
schvaľuje 

a) predloženie žiadosti o NFP na zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 

poskytnutia dotácie za účelom zriadenia obecného kompostoviska z kapitoly MŽP SR na 

základe výzvy č. 11 „ Triedený zber komunálnych odpadov, zhodnocovanie biologicky 

rozložiteľného odpadu a mechanicko – biologická úprava komunálnych odpadov“ – aktivity č. 

2 „ Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu“ 

b) zabezpečenie finančných  prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 

rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytovaných NFP v súlade s podmienkami 

poskytnutia dotácie 

 

Uz. č. 160/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom v súlade s § 11 ods. 4 písm. l) Zákona č. 369/1990 Zb. 
z. o obecnom zriadení 
odvoláva 
 

Ing. Annu Krátku, nar. 6.10.1954, byt. Viničky 210/3 z funkcie riaditeľa rozpočtovej organizácie obce 

Streda nad Bodrogom- Domova dôchodcov, Ružová 433/8, Streda nad Bodrogom, IČO 31943811 ku 

dňu 31.mája 2016. 

 

Uz. č. 161/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom v súlade s § 11 ods. 4 písm. l) Zákona č. 369/1990 Zb. 
z. o obecnom zriadení 
menuje 

 
Mgr. Moniku Ballaovú, nar. 7. marca 1968, bytom Agátová 745/28, Streda nad Bodrogom do funkcie 

riaditeľa rozpočtovej organizácie obce Streda nad Bodrogom, Domova dôchodcov, Ružová 433/8, 

Streda nad Bodrogom, IČO 31943811 s nástupom do funkcie dňa 1. júna 2016. 

 
Uz. č. 162/2016 
schvaľuje 
 
vykonanie overenia ročnej účtovnej závierky a záverečnej správy o hospodárení rozpočtovej 
organizácie obce Streda nad Bodrogom „ Domov dôchodcov“ Ružová 433/8, Streda nad Bodrogom, 
IČO 31943811 zostavenej k 31.12.2015 nezávislým audítorom 
poveruje starostu obce 
 
uzatvoriť zmluvu o poskytnutí audítorských služieb podľa § 269 ods. 2 Zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v rozsahu: 
 

- overenie správnosti postup upri otváraní a uzatváraní účtovných kníh 
- overenie vykonania inventarizácie majetku a záväzkov 



- preverenie vedenia účtovníctva preukázaným spôsobom , jeho správnosť a vernosť pri 
zobrazení stavu majetku a záväzkov 

- používanie účtovnej osnovy a účtovného rozvrhu  
- overenie účtovania a evidencie o dlhodobom majetku 
- overenie účtovania vzťahov k rozpočtu zriaďovateľa 
- overenie zúčtovania pohľadávok a záväzkov z obchodného styku 
- overenie zúčtovania prijatých dotácií zo štátneho rozpočtu, rozpočtu zriaďovateľa, iných 
- overenie zúčtovania majetkových a finančných fondov ÚJ 
- overenie dodržiavania rozpočtového hospodárenia účtovnej jednotky 
- overenie dodržiavania rozpočtových pravidiel 
- overenie údajov uverejnených v poznámkach, ktoré sú súčasťou ÚZ 
- overenie správnosti financovania, oprávnenosť, hospodárnosť a efektívnosť použitia 

finančného  príspevku a dodržiavanie ustanovení Zmluvy 
- overenie vrátenia finančného príspevku na neobsadené miesta 
- overenie vysporiadania finančných vzťahov so zriaďovateľom 
- overenie údajov účtovníctva vo výročnej správe 
- overenie spôsobu verejného obstarávania 
- overenie evidencie objednávok, zmlúv, faktúr – povinné zverejňovanie 

 
 
Uz. č. 163/2016 
schvaľuje 
 
úhradu nedoplatkov prijímateľov sociálnej služby v Domove dôchodcov za obdobie november 2014 – 
marec 2016 v celkovej sume 4620,50,-€ 
 
Uz. č. 164/2016 
splnomocňuje starostu  obce 
 
 
na zaobstaranie jazdeného osobného motorového vozidla pre potreby DHZ do maximálnej hodnoty 
3 000,-€, s podmienkou absolvovania dôkladnej technickej prehliadky pred jeho zakúpením 
v autorizovanom servise 
 
 


