Obecné zastupiteľstvo obce Streda nad Bodrogom
UZNESENIA
Z 442. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Strede nad Bodrogom, ktoré sa konalo
dňa 26.06.2018
__________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom:
Uz. č. 353/2018
berie na vedomie



správu hlavného kontrolóra obce za rok 2017
berie na vedomie správu audítora za rok 2017

schvaľuje



záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2017 bez výhrad
použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške
11 365,42,-€

Uz. č.354/2018
 berie na vedomie
správu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za 1 polrok 2018


schvaľuje

v zmysle § 18f) ods. 1 písm. b) Zákona č. 369/1190 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2 polrok 2018

Uz. č. 355/2018
V zmysle ustanovenia § 11 ods. 4, § 18e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov


schvaľuje

podrobnosti o pravidlách kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Streda nad Bodrogom
v zmysle ustanovení § 20 až § 27 zákona č. 357/2016 Z.z. o finančnej kontrole a audite bez
pripomienok
 ruší
pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra schválené obecným zastupiteľstvom dňa 12.07.2016
Prílohy:
Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra.

Uz. č. 356/2018
Zamieta
žiadosť Ivety Rontoovej na poskytnutie nájomného bývania

Uz. č. 357/2018
v súlade s § 9a ods.8 písm. e) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Schvaľuje
prevod nehnuteľností v k. ú. Streda nad Bodrogom na základe geometrického plánu
Alexander Varkonda, GEOALEX, ul. Hunyadiho 884/4, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO 35476451,číslo

35476451-011/2015 zo dňa 18.3.2015, novovytvorené par. č. 494/1, trvalý trávnatý porast o výmere
110 m ², novovytvorenú parcelu č. 493/2, trvalý trávnatý porast o výmere 322 m² a novovytvorenú
parcelu č. 494/96, trvalý trávnatý porast o výmere 298 m² a parcelu č. 494/69 o výmere 325 m², ,
jedná sa o parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape Dionýzovi Ballovi, nar. 16.5.1965,
bytom ul. Agátová 28/745, Streda nad Bodrogom a manželke Monike Ballovej, rod. Kiššovej, nar.
7.3.1968, byt. Ul. Agátová 28/745, Streda nad Bodrogom bezodplatne.
Osobitný zreteľ je zdôvodnený tým, že Dionýz Balla a Monika Ballaová ako kupujúci a obec
Streda nad Bodrogom ako predávajúci uzatvorili dňa 1.3.2001 kúpnu zmluvu o prevode predmetných
nehnuteľností , ktorý prevod bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 125/2000 zo dňa
13.10.2000, z dôvodu ktorého kupujúci aj uhradili kúpnu cenu 10 550,- Sk. Návrh na vklad do
katastra nehnuteľností mala podať predávajúca, teda obec Streda nad Bodrogom, ktorý vklad podaný
nebol, k faktickému prevodu teda nedošlo.
Kúpna zmluva bola vyhotovená na nehnuteľnosti v k. ú. Streda nad Bodrogom:

Pozemok E-KN, par. č. 453/2 trvalý trávnatý porast o výmere 408 m2 v celosti zapísané na LV
1109, z ktorého bol vytvorený novovytvorený pozemok C-KN parc. č. 494/1 o výmere 110 m2
a novovytvorený pozemok C-KN parc. č. 494/96 o výmere 298 m2

Pozemok E-KN, parc. č. 453/3 trvalý trávnatý porast o výmere 322 m2 v celosti zapísané na LV
1109, z ktorého bol vytvorený novovytvorený pozemok C-KN parc. č. 493/2 o výmere 322 m2

a pozemok C-KN, parc. č. 494/69, trvalý trávnatý porast o výmere 325 m2 v celosti zapísané na
LV 1109

Uz. č. 358/2018
schvaľuje
komunitný plán sociálnych služieb obce Streda nad Bodrogom tak ako bol predložený

Uz. č. 359/2018
schvaľuje
nomináciu na cenu obce:
Helena Gornyitzká, rod. Jarabeková, nar. 07.07.1945, Hlavná 30/497
Mikuláš Tokár, nar. 14.2.1929, Spodná 9/466
Vojtech Kiss, nar. 01.05.1936, Záhradná 35/198

Uz. č. 360/2018
schvaľuje
zmeny a úpravy rozpočtu Domova dôchodcov , Ružová 433/8, Streda nad Bodrogom za II štvrťrok
2018 tak ako boli predložené

Uz. č. 361/2018
schvaľuje
a) Predloženie žiadosti o NFP na podporu prevencie kriminality VII.KMV 2018
b) Zabezpečenie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
c) Zabezpečenie spolufinancovania projektu vo výške najmenej 5% z celkových výdavkov
z vlastných zdrojov

Uz. č. 362/2018
Schvaľuje


predloženie žiadosti v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé
projekty SKHU/ETA/1801 pre Prioritnú os 1 – Príroda & Kultúra a Prioritnú os 4 - Podpora

cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti
v rámci Programu spolupráce Interreg V – A Slovenská republika – Maďarsko.


Zabezpečenie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci



Zabezpečenie spolufinancovania projektu vo výške najmenej 15% z celkových výdavkov
z vlastných zdrojov

Uz. č. 363/2018
Schvaľuje
Ukladá
Obecnému úradu vykonať čo najúčinnejšie opatrenia na odvedenie dažďovej vody z ulice
Záhradnej, pri MŠ do začiatku školského roka 2018/2019

