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Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 31.5.2016 

Program : 

     1./ Otvorenie  

     2./ Určenie overovateľov +  voľba návrhovej komisie 

     3./ Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce 

     4./ Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 – prejednanie, schválenie /na vedomie/ 

     5./ Rozpočtové opatrenie č. 2/2016 – prejednanie, schválenie /na vedomie/ 

     6./ Rozpočtové opatrenie č. 3/2016 – prejednanie, schválenie /na vedomie/ 

     7./ Rozpočtové opatrenie č. 4/2016 – prejednanie, schválenie  

     8./ Obchodná verejná súťaţ č. 1/2016 na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na 

nájom nehnuteľného majetku Obec Krásnohorské Podhradie – Kemping, prejednenie, schválenie 

     9./ Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí Mikroregiónu Čermošná 

pre roky 2016 – 2022 – schválenie 

    10./ Schválenie Zmluvy o zriadení spoločného školského úradu 

    11./ Schválenie platu starostu obce 

    12./ Rôzne – ţiadosti občanov 

    13./ Správa starostu obce 

    14./ Diskusia 

    15./  Záver 

 

Prítomní : Ľudovít Baffy,  Ing. Ladislav Katona,  Iveta Breznayová, PhDr. Juraj  Ţiga a  Robert 

Darvaš, poslanci Mgr. Eva Kovácsová , Štefan Kún, Ľudovít Gunár a Robert Fogaš svoju 

neprítomnosť ospravedlnili.  

1./ Otvorenie previedol starosta obce, privítal  poslancov a  obyvateľov obce a oboznámil 

prítomných s programom zasadnutia. Z dôvodu neprítomnosti p. Eleonóry Houzarovej, starosta 

obce určil za zapisovateľku p. Eleonóru Plošnicovú. 

K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné  

uznesenie  č.  12/2016 : 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OZ na deň 31.5.2016 so začiatkom o 17,30 

hod.   

Hlasovanie :  

  za :  5 / Ľudovít Baffy,  Ing. Ladislav Katona,  Iveta Breznayová, PhDr. Juraj  Ţiga,  

Robert  Darvaš,    

                      proti :  0 

    zdrţal sa :  0 

 

2./ Určenie overovateľov +  voľba návrhovej komisie 

     Starosta obce určil overovateľov zápisnice, a to :  PhDr. Juraj Zsiga a Robert Darvaš 
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     Starosta obce určil návrhovú komisiu v zloţení : predsedníčka komisie –  Iveta Breznayová, 

členovia komisie – Ľudovít Baffy a Ing. Ladislav Katona 

     K tomuto bodu bolo  prijaté  nasledovné   

uznesenie  č.  13/2016 :  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zloţení :  Iveta Breznayová – predsedníčka, 

členovia :  Ľudovít Baffy a Ing. Ladislav Katona  a berie na vedomie určených overovateľov : 

PhDr. Juraj Zsiga a Robert Darvaš 

Hlasovanie :  

  za :  5 / Ľudovít Baffy,  Ing. Ladislav Katona,  Iveta Breznayová, PhDr. Juraj  Ţiga,  

Robert  Darvaš,    

                      proti :  0 

    zdrţal sa :  0 

 

3./ Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce 

     Starosta obce k tomuto bodu uviedol, ţe dôvodom vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra obce 

je, ţe JUDr. Margita Petrová zomrela. V zmysle § 18a ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, obecné zastupiteľstvo vyhlasuje  voľby hlavného 

kontrolóra obce. Tento bod bol prejednaný na pracovnom stretnutí poslancov dňa 25.5.2016, kde sa 

určili podmienky pre voľby hlavného kontrolóra obce na nasledujúce šesť ročné obdobie. 

uznesenie  č.  14/2016 :  

Obecné zastupiteľstvo v Krásnohorskom Podhradí uznesením č. 14/2016 zo dňa 31.5.2016  

Vyhlasuje 

v zmysle  § 18a, ods. 4  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov 6. júl 2016 za deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Krásnohorské Podhradie na 

0,25 úväzok (10 hodín týţdenne) na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Krásnohorskom Podhradí, 

                      Určuje 

poţiadavky, ktoré musia spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra:  

Kvalifikačné predpoklady  

- ukončené minimálne úplné stredoškolské vzdelanie 

- vítané je ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa právnického, alebo ekonomického 

smeru 

- vítaná je znalosť maďarského jazyka 

Náleţitosti prihlášky, ktoré musí obsahovať : 

- meno, priezvisko, titul, dátum  narodenia, bydlisko, kontaktný údaj  (mail, telefón) 
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- súhlas so zverejnením osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane 

osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom vykonania voľby hlavného 

kontrolóra na rokovaní OZ 

- údaj o dosiahnutom najvyššom vzdelaní s úradne overenou fotokópiou príslušného dokladu 

o dosiahnutom vzdelaní, resp. iné doklady o ďalšom vzdelaní 

- profesijný ţivotopis s prehľadom doterajšej pracovnej praxe s uvedením pracovnej pozície 

- výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace 

 

Termín doručenia prihlášky : 22. jún 2016  do 15.00 hod. 

poštou, alebo osobne v zalepenej obálke s označením : „ Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať“  

na adresu : Obec Krásnohorské Podhradie, Hradná 156, 049 41 Krásnohorské Podhradie. 

Kaţdý kandidát má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na vystúpenie na zasadnutí 

Obecného zastupiteľstva  v Krásnohorskom  Podhradí v časovom rozsahu maximálne 5 minút. 

Hlasovanie :  

  za :  5 / Ľudovít Baffy,  Ing. Ladislav Katona,  Iveta Breznayová, PhDr. Juraj  Ţiga,  

Robert  Darvaš,    

                      proti :  0 

    zdrţal sa :  0 

 

 4./ Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 – prejednanie, schválenie /na vedomie/ 

      Starosta obce k tomuto bodu uviedol, ţe sa jedná o : 

- navýšenie beţných príjmov  - fin. prostriedky za NFP projekty              ( 28.710,- Eur) 

- navýšenie beţných príjmov - fin. prostriedky pre Základné školy           (   1.034,- Eur) 

-  navýšenie beţných príjmov  - fin. prostriedky za § 52a         /      (    1.351,- Eur)  

- fin. prostriedky v sume 199.198,- Eur sú presuny medzi poloţkami na aktivačnú činnosť 

/ zmena zmluvy – 100 % ŠR sa mení na:  85 % EU a 15 % ŠR/ 

 

     Návrh rozpočtového opatrenia bol predloţený na pracovnom  stretnutí poslancov dňa 25.5.2016. 

     K tomuto bodu bolo  prijaté  nasledovné   

uznesenie  č.  15/2016 :  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 1/2016 v zmysle vnútorného 

predpisu č. 1/2012  (o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo ŠR, z EU, zo zahraničia z rozpočtu 

iného subjektu verejnej správy a darov). 

Hlasovanie :  

  za :  5 / Ľudovít Baffy,  Ing. Ladislav Katona,  Iveta Breznayová, PhDr. Juraj  Ţiga,  

Robert  Darvaš,    

                      proti :  0 

    zdrţal sa :  0 
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 5./ Rozpočtové opatrenie č. 2/2016 – prejednanie, schválenie /na vedomie/ 

     Starosta obce k tomuto bodu uviedol, ţe sa jedná o : 

- navýšenie beţných príjmov – dotácia poţiarna ochrana     ( 2.000,- Eur) 

- navýšenie beţných príjmov – základné školy    ( 8.386,- Eur) 

- zníţenie beţných príjmov – ZŠ  - lyţiarsky kurz – vrátenie  ( 2.250,- Eur) 

- fin. prostriedky v sume 7.200,- Eur sú presuny medzi poloţkami na aktivačnú činnosť 

 

Informácia o tomto rozpočtovom opatrení bola predloţená na pracovnom stretnutí poslancov 

dňa 25.5.2016. K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné 

uznesenie  č.  16/2016 :  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 2/2016 v zmysle vnútorného 

predpisu č. 1/2012 (o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo ŠR, z EU, zo zahraničia z rozpočtu 

iného subjektu verejnej správy a darov).   

 

Hlasovanie :  

  za :  5 / Ľudovít Baffy,  Ing. Ladislav Katona,  Iveta Breznayová, PhDr. Juraj  Ţiga,  

Robert  Darvaš,    

                      proti :  0 

    zdrţal sa :  0 

 

6./ Rozpočtové opatrenie č. 3/2016 – prejednanie, schválenie /na vedomie/ 

     Starosta obce k tomuto bodu uviedol, ţe sa jedná o : presuny medzi poloţkami a podpoloţkami  

(v rámci ekonomickej klasifikácie).  Informácia o tomto rozpočtovom opatrení bola predloţená na 

pracovnom stretnutí poslancov dňa 25.5.2016. K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné 

uznesenie č. 17/2016 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 3/2016 v zmysle uzn.č.62/2009 zo 

dňa 12.05.2009 ( Zásady hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami) 

 

Hlasovanie :  

  za :  5 / Ľudovít Baffy,  Ing. Ladislav Katona,  Iveta Breznayová, PhDr. Juraj  Ţiga,  

Robert  Darvaš,    

                      proti :  0 

    zdrţal sa :  0 

 

7./ Rozpočtové opatrenie č. 4/2016 – prejednanie, schválenie  

Starosta obce k tomuto bodu uviedol, ţe sa jedná o : 

- navýšenie beţných príjmov / daň za uţívanie verej. priestranstva, pokuty za porušenie 

predpisov, príjem za prenájom hrobových  miest, vrátky /   / 3.450,- Eur / 
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Navýšenie beţných výdavkov pri rôznych funkčných klasifikáciách  / 6.950,- Eur / 

- sobášna sieň – turistická ubytovňa – vodné  

- rozvoj obce – el. energia -  garáţe 

- rozvoj obce – servis a údrţba – traktor 

- rozvoj obce – prepravné sluţby  

- rozvoj obce -  všeobecné sluţby 

- rozvoj obce – park + altánok – materiál 

- verejné osvetlenie – všeobecné sluţby 

- FK – údrţba budovy  

 

Informácia o tomto rozpočtovom opatrení bola predloţená na pracovnom stretnutí poslancov 

dňa 25.5.2016. K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné 

uznesenie č. 18/2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4/2016 v zmysle ustanovenia §14 ods.2 

písm. b), c) zákona č.583/2004 Z.Z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

Hlasovanie :  

  za :  5 / Ľudovít Baffy,  Ing. Ladislav Katona,  Iveta Breznayová, PhDr. Juraj  Ţiga,  

Robert  Darvaš,    

                      proti :  0 

    zdrţal sa :  0 

 

8./ Obchodná verejná súťaž č. 1/2016 na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy 

na nájom nehnuteľného majetku Obec Krásnohorské Podhradie – Kemping, prejednenie, 

schválenie 

     Starosta obce k tomuto bodu uviedol, ţe tento bod bol stiahnutý z rokovania OZ z dôvodu 

doplnenia podmienok návrhov poslancov OZ. Návrhy boli prekonzultované s obecným právnikom 

JUDr. Ladislavom Csákóom. K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné 

uznesenie č. 19/2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje   s c h v a ľ u j e  podmienky obchodnej verejnej súťaţe č.1/2016 

na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nehnuteľného majetku Obce 

Krásnohorské Podhradie  - Kemping. 

Hlasovanie :  

  za :  5 / Ľudovít Baffy,  Ing. Ladislav Katona,  Iveta Breznayová, PhDr. Juraj  Ţiga,  

Robert  Darvaš,    

                      proti :  0 

    zdrţal sa :  0 
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 9./ Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí Mikroregiónu 

Čermošná pre roky 2016 – 2022 – schválenie 

     Starosta obce k tomuto bodu uviedol, ţe sa jedná  o dokument obce, ktorým je plán 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, určený na roky 2016 – 2022. Tento dokument bol 

zhotovený odborne spôsobilými osobami z Krajského rozvojového inštitútu Košice a je dôleţitý aj 

pri získavaní nenávratných finančných prostriedkov z EU a hlavne určuje ďalšie smerovanie obce. 

Na vypracovaní PHSR sa dohodli štatutárni zástupcovia obcí v rámci Mikroregiónu Čremošná 

a taktieţ sa dohodli na jeho prefinancovaní.  Tento dokument dostali poslanci v materiáloch 

a podlieha schváleniu obecného zastupiteľstva. Dňa 15.3.2016 z rokovania OZ tento bod bol 

stiahnutý z dôvodu doplnenia potrebných údajov . 

      K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné 

uznesenie č. 20/2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 

obcí Mikroregiónu Čremošná pre roky 2016 -2022. 

 

Hlasovanie :  

  za :  5 / Ľudovít Baffy,  Ing. Ladislav Katona,  Iveta Breznayová, PhDr. Juraj  Ţiga,  

Robert  Darvaš,    

                      proti :  0 

    zdrţal sa :  0 

 

10./ Schválenie Zmluvy o zriadení spoločného školského úradu 

Starosta obce k tomuto bodu uviedol, ţe sa jedná o návrh na vstup do Spoločného školského úradu 

v Roţňave. Návrh prišiel zo strany riaditeľov ZŠ v obci, nakoľko by bola prospešná najmä 

metodická pomoc pri ich práci. Návrh zmluvy bol prejednaný na pracovnom stretnutí poslancov dňa 

25.5.2016. 

K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné 

uznesenie č. 21/2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o zriadení spoločného školského úradu. 

Hlasovanie :  

  za :  5 / Ľudovít Baffy,  Ing. Ladislav Katona,  Iveta Breznayová, PhDr. Juraj  Ţiga,  

Robert  Darvaš,    

                      proti :  0 

    zdrţal sa :  0 

 

11./ Schválenie platu starostu obce 

     Návrh predniesol p. Ľudovít Baffy, zástupca starostu. K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné 
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uznesenie č. 22/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnohorskom Podhradí schvaľuje starostovi plat, ktorý je súčinom 

priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov 

štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 

ods.1, zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí 

a primátorov miest. Zároveň obecné zastupiteľstvo navyšuje základný plat starostu podľa § 4 ods.2, 

zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov 

miest v znení neskorších predpisov o 20%. 

 

Hlasovanie :  

  za :  5 / Ľudovít Baffy,  Ing. Ladislav Katona,  Iveta Breznayová, PhDr. Juraj  Ţiga,  

Robert  Darvaš,    

                      proti :  0 

    zdrţal sa :  0 

 

12./ Rôzne – žiadosti občanov 

     Starosta obce predloţil  dve ţiadosti od občanov : 

- Koloman Kerekeš a Helena Kerekešová – ţiadosť o dlhodobý prenájom pozemku, 

nachádzajúceho sa v areáli  pod hradom Krásna Hôrka. Jedná sa o pozemky evidované na 

LV č. 689, parc. číslo  395/4 o výmere 300 m2 a parc. číslo 387/21 o výmere 80 m2. 

Dlhodobý prenájom ţiadatelia poţadujú na minimálne 50 rokov s moţnosťou predlţenia na 

ďalších 50 rokov.  

Starosta obce navrhol zvolať do mesiaca stavebnú komisiu s poslancami a s obecným 

právnikom, aby prejednali ďalší postup. P. Ľudovít Baffy navrhol pozvať na zasadnutie aj 

riaditeľa Múzea Betliar, aby sa vytvoril ucelený  koncept, prispôsobený prostrediu.  

- Hermína Darvašová, bytom Krh. Podhradie č. 503 – o odkúpenie pozemku, nachádzajúceho 

sa v lokalite stará rómska osada / jedná sa o vysporiadanie pozemku, na ktorom je postavený 

rodinný dom/.  

Prejedanie tejto ţiadosti sa na návrh poslancov presúva na prejednanie stavebnej komisie 

a návrh komisie sa prejedná na najbliţšom zasadnutí OZ. 

 

- Na základe prednesenej informácie ohľadne dlhodobej nemoci p. Dezidera Horvátha bol 

predloţený návrh na zrušenie členstva aj v komisii výstavby, ţivotného prostredia a ochrany 

verejného poriadku k 31.5.2015.  Poslanci OZ k tomuto návrhu prijali nasledovné uznesenie 

v znení:  

Uznesenie č. 23/2016 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rušenie členstva p. Dezidera Horvátha zo zdravotných 

dôvodov v komisii výstavby, ţivotného prostredia a ochrany verejného poriadku k 31.5.2016.   

Hlasovanie :  

  za :  5 / Ľudovít Baffy,  Ing. Ladislav Katona,  Iveta Breznayová, PhDr. Juraj  Ţiga,  

Robert  Darvaš,    
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                      proti :  0 

    zdrţal sa :  0 

  

13./ Správa starostu obce 

     Starosta obce podal správu o činnosti za obdobie od predchádzajúceho zasadnutia OZ 

(15.3.2016)  nasledovne : 

- Dňa 30.4.2016 sa uskutočnil tradičný majáles v miestnom kempingu,  spojený so zapálením 

vatry 

- Dňa 27.5.2016 sa uskutočnil Deň matiek v KD 

V tomto období sa realizovalo hlavne : 

- Výsadba kvetín, výkopové práce, realizácia detského ihriska,  

- Zrušenie smetiska pri futbalovom ihrisku 

- Spustenie skúšobnej prevádzky zberného dvora 

- Výmena bojlerov – futbalové ihrisko 

- Rekonštrukcia oplotenia pri materskej škole 

- ČOV – realizácia opravy dúchadla a nákupu nového dúchadla 

- Realizovaná pomoc Múzeu Betliar pri Mauzóleu – kosenie, upratovacie práce 

- Odchyt psov – informácia 

- Dňa 10.5.2016 bola zaslaná Výzva na predĺţenie cenovej ponuky na predmet zákazky – 

asfaltové úpravy miestnych komunikácií na ul. Osloboditeľov a prepojovacie ulice na tomto 

úseku /vetva 4/. Do dnešného dňa boli predloţené 3 obálky s cenovými ponukami. Súťaţ 

bude vyhodnotená v priebehu týţdňa. 

- Dňa 3.6.2016 našu obec navštívi Splnomocnenec vlády pre rómske otázky  

- Na záver sa starosta obce vyjadril ku klamstvám a zavádzajúcim informáciám ohľadom jeho 

osoby na internetovej stránke Kataríny Prékopovej, pod názvom Ţivot pod hradom. 

Menovaná osoba uvádza, ţe  starosta chce rozpredať obecný majetok, ako je kemping, areál 

pod hradom, ČOV, vodovod. Tieto veci starosta uvádza na pravú mieru. Ţiaden majetok sa 

nerozpredáva, nakoľko bolo prijaté uznesenie o zákaze odpredaja obecného majetku. Čo sa 

týka kempingu, jedná sa o prenájom, čo sa týka vodovodu, je uţ dlhé roky majetkom VVS, 

čo sa týka areálu pod hradom  -  ani sa neuvaţuje o predaji.  Čo sa týka ČOV a kanalizácie, 

uvaţuje sa o zmene správcu a nie o odpredaji majetku. Taktieţ zavádza informácie 

o zvýšení platu starostu, kde sa nejedná o opätovné navýšenie súčasného platu starostu, len 

o jeho terajšie zachovanie na základe platnej legislatívy. 

 

K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné 

 

Uznesenie č. 24/2016 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu starostu 

Hlasovanie :  

  za :  5 / Ľudovít Baffy,  Ing. Ladislav Katona,  Iveta Breznayová, PhDr. Juraj  Ţiga,  

Robert  Darvaš,    

                      proti :  0 

    zdrţal sa :  0 
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14./ Diskusia 

- Poslankyňa p. Iveta Breznayová dala návrh na stretnutie s bývalým vedením poţiarneho zboru 

z dôvodu zostavenia nového výboru DHZ v Krh. Podhradí. Starosta uviedol, ţe rokovanie uţ 

prebehlo a dňa 4.6.2016 bude ďalšie rokovanie v tejto veci. 

- P. Jozef Kún – sa sťaţoval, ţe má poškodenú rodinnú  hrobku a stalo sa to údajne pri kosení 

cintorína pracovníkmi VPP. Starosta prisľúbil prešetrenie a v prípade viny, nápravu. 

- P. Ing. Zita Lázárová – poţiadala o informáciu ohľadne správcu miestneho cintorína 

- P. Juraj Bernáth – poţiadal o informáciu ohľadne číslovania domov v rómskej osade 

- P. Mgr. Agnesa Stupáková – vyslovila poďakovanie za oplotenie pri MŠ a za vytvorenie 

Školského úradu v Roţňave, ktorý im veľmi pomôţe pri ich činnosti 

- P. Iveta Breznayová – upozornila na vyčistenie rigolov v obci aspoň 2x ročne 

 

- Starosta obce predloţil návrh na uznesenie ohľadne doplnenia počtu aktivačných pracovníkov 

obce, ktoré bolo následne prijaté v nasledovnom znení : 

uznesenie č. 25/2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vytvorenie 10 pracovných  miest v rámci projektu ÚPSVaR podľa 

§ 54 s 5% spoluúčasťou obce 

Hlasovanie :  

  za :  5 / Ľudovít Baffy,  Ing. Ladislav Katona,  Iveta Breznayová, PhDr. Juraj  Ţiga,  

Robert  Darvaš,    

                      proti :  0 

    zdrţal sa :  0 

  

15./  Záver 

     Starosta obce po prejednaní všetkých bodov zasadnutia OZ  poďakoval všetkým prítomným za 

účasť a ukončil rokovanie OZ. 

 

        Peter  Bollo 

       starosta obce 

 

 

Trvanie rokovania OZ : od 17,30 hod. do 19.30 hod. 

Overovatelia : 

PhDr. Juraj Zsiga 

Robert Darvaš   

 

Zapisovateľka: 

Eleonóra Plošnicová 


