Obecné zastupiteľstvo obce Streda nad Bodrogom
UZNESENIA
Zo 20. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Strede nad Bodrogom, ktoré sa konalo dňa
14.6.2016
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom
Uz. č. 171/2016
1.schvaľuje
a) záverečný účet obce Streda nad Bodrogom a celoročné hospodárenie za rok 2015 bez
výhrad
b) použitie prebytku po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR v sume 66 644,16,-€
zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3, písm. a), písm. b), Zákona č. 583/204 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení neskorších
zákonov v znení neskorších predpisov na tvorbu rezervného fondu
2. berie na vedomie
a) správu nezávislého audítora k Záverečnému účtu za rok 2015
b) stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2015
Uz. č. 172/2016
schvaľuje
dodatok č. 1 Zásad odmeňovania poslancov ObZ, zástupcu starostu obce, poslancov- predsedov a
členov komisií ObZ v Strede nad Bodrogom, neposlancov – členov komisií ObZ v Strede nad
Bodrogom tak ako bol predložený

Uz. č. 173/2016
schvaľuje
jednorazovú odmenu pre zástupcu starostu obce vo výške 120,-€ netto
Uz. č. 174/2016
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom na základe ustanovení § 4 ods. 2 Zákona č.
253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov a § 11 ods. 4 písm. i) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
1. b e r i e n a v e d o m i e
že na základe uznesenia 64/2015 zo dňa 26.5.2015 bol plat starostu doposiaľ stanovený
rozhodnutím obecného zastupiteľstva podľa § 4 ods. 2 citovaného zákona v sume 1 699,00,-€ so
zvýšením o 0 %, pričom na základe § 3 ods. 1 citovaného zákona patrí starostovi plat vypočítaný
z priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyhlásenej štatistickým úradom SR za
predchádzajúci kalendárny rok
2. u r č u j e
podľa § 4 ods. 2 citovaného zákona s účinnosťou od 1.1.2016 zvýšenie minimálneho platu starostu o
10 %

Uz. č. 175/2016
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom

a) určuje plat Hlavného kontrolóra obce Streda nad Bodrogom v súlade s § 18 c) zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako súčin priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca národného hospodárstva SR a koeficientu podľa počtu
obyvateľov v obci Streda nad Bodrogom vo výške 368,00,-€ zvýšený o 10 %
b) berie na vedomie, že plat hlavného kontrolóra Obce Streda nad Bodrogom upraví
zamestnávateľ v súlade s § 18 c) ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov každý nasledujúci kalendárny rok pri zmene priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR
za predchádzajúci kalendárny rok

Uz. č. 176/2016
schvaľuje
nájomnú zmluvu na objekt bývalej kotolne pri ZŠ sVJSl v prospech nájomcu : Dávid ISKY,
nar.09.12.1993, trvale bytom Streda nad Bodrogom, ul. Kamenecká č.59/141 za účelom vybudovania
a prevádzkovania fitnescentra po dolpnení vypustení ods, 10 čl. 4, doplnení výmery na 160 m2 a
úpravy nájomného na 1760,-€ ročne a doplnení o sprístupnenie pre žiakov ZŠ v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce .
Uz. č. 177/2016
schvaľuje
odpredaj nehnuteľnosti z majetku obce Streda nad Bodrogom, a to v zmysle geometrického plánu č.
35476451-045/2016 novovytvorenú parcelu registra C č. 1914/4- zastavanú plochu a nádvoria
o výmere 47 m2 v prospech Peter Timko, Spodná 474/6, Streda nad Bodrogom s manželkou za sumu
3,37,-€/m2 spolu teda 158,39,-€, náklady spojené s nadobudnutím vlastníckeho práva znáša kupujúci
Uz. č. 178/2016
schvaľuje
rozpočtové opatrenia č. 10,11,12,13,14/2016 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. 179/2016
schvaľuje
zmeny a úpravy v rozpočte Domova dôchodcov, Ružová 433/8, Streda nad Bodrogom k 31.5.2016 tak
ako predložené

Uz. č. 180/2016
schvaľuje
zmeny a úpravy v rozpočte obce Streda nad Bodrogom k 31.5.2016 tak, ako boli predložené
Uz. č. 181/2016
schvaľuje
smernicu č. 20/2016 „ Nakladanie a hospodárenie s finančnými prostriedkami obce z položky
reprezentačný fond obce.“ tak ako bola predložená

Uz. č. 182/2016
berie na vedomie
upozornenie prokuratúry OP Trebišov č. Pd 135/16/8811-3 zo dňa 30.5.2016
Uz. č. 183/2016
berie na vedomie
správu nezávislého audítora z vykonaného auditu v DD , Ružová č. 433/8 , Streda nad Bodrogom,
rozpočtovej organizácie obce Streda nad Bodrogom
Uz. č. 184/2016
 schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Streda nad Bodrogom
 berie na vedomie
závery hlavnej kontrolórky z predchádzajúcich kontrol

Uz. č. 185/2016
schvaľuje
VZN obce Streda nad Bodrogom č.6/2016 Podmienky predaja a poskytovania služieb na trhových
miestach v obci - trhový poriadok Streda nad Bodrogom v znení ako bolo predložené

