
Obecné zastupiteľstvo obce Streda nad Bodrogom 

U Z N E S E N I E 
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Strede nad Bodrogom, ktoré sa konalo dňa 9.3.2017 

__________________________________________________________________________ 
 
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom  
 

Uz. č. 243/2017 schvaľuje 

počtové opatrenia č. 1,2,3,4,5/2017 uskutočnené v súlade s § 14 ods. 2 písm. a)až d) Zákona č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 
 

Uz. č. 244/2017 schvaľuje 

a) zmeny a úpravy v rozpočte: 

1. Základnej školy 

2. Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským 

3. Domova dôchodcov 

k 28.2.2017 tak ako boli predložené 

 

b)   zmeny a úpravy v rozpočte 

obce Streda nad Bodrogom  

               k 28.2.2017 tak ako boli predložené 
 

Uz. č. 245/2017 schvaľuje 
zriaďovaciu listinu Základnej školy , Školská 2, Streda nad Bodrogom tak ako bola predložená 

Uz. č. 246/2017 berie na vedomie 
správu hlavnej kontrolórky obce za rok 2016 
 

Uz. č. 247/2017 ruší 
uznesenie č. 225/2016 zo dňa 8.12.2016 ruší v celom  rozsahu 

 
Uz. č. 248/2017 odkladá 

rozhodnutie o žiadosti Kristíny Jožefovej na prenájom pozemku parc. č. 1819/101 do doby kým 

nepredloží splnomocnenie od vlastníka okolitých pozemkov  

 

Uz. č. 249/2017 schvaľuje 
a) Zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru obce Streda nad Bodrogom 

b) Zaradenie občanov do hasičskej jednotky podľa priloženého zoznamu 

 

Uz. č. 250/2017 schvaľuje 
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok  rámci výzvy Slovenskej inovačnej a 

energetickej agentúry ako sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Kvalita 

životného prostredia v zastúpení Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 

ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia, prioritná os 4. 

„Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch“ investičná 

priorita 4.3 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania 

energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a 



v sektore bývania, špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných 

budov 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytovaného NFP v súlade 

s podmienkami poskytnutia pomoci,  

 
Uz. č. 251/2017 schvaľuje 

a) zriadenie plochy za účelom organizovania kultúrnych podujatí na parcele č. 1703/11 

b) obstaranie mobilného pódia o rozmere min. 70 m2  s prestrešením 

c) napojenie parc. Č. 1703/11 na elektrickú a vodovodnú sieť 
 

 

 
 
 



 


