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Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 9.3.2017 

 

Program : 

     1./ Otvorenie  

     2./ Určenie overovateľov +  voľba návrhovej komisie 

    3./  Kontrola plnenia uznesení 

    4./  Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2017 a k návrhu        

viacročného rozpočtu na roky 2018 - 2019 

    5./  Návrh programového rozpočtu obce na roky 2017 – 2019 – prerokovanie, schválenie   

     6./  Správa z finančnej kontroly poskytovaných dotácií  Obcou Krásnohorské Podhradie za 

rok 2016 

     7./  Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2016 

     8./  Komunitný plán sociálnych sluţieb obce Krásnohorské Podhradie – prerokovanie, 

schválenie 

    9./  Predloţenie ŢoNFP – Novostavba komunitného centra v obci Krásnohorské Podhradie – 

prerokovanie 

 10./   Zateplenie budovy OcÚ – schválenie 5 %  spoluúčasti 

  11./  Nájomná zmluva – kemping – prerokovanie a schválenie podmienok zmluvy 

  12./  Vytvorenie obecnej s.r.o. – prerokovanie, schválenie /odročené  uznesením  č. 1/2017/   

  13./  Rôzne  - ţiadosť o dokúpenie parciel 

  14./  Záver 

      Prítomní :  Iveta Breznayová, Mgr. Eva Kovácsová,  Robert Darvaš,  Robert  Fogaš, 

Ľudovít Gunár, Štefan Kún, Ľudovít Baffy, Ing. Ladislav Katona    

     Neprítomný -  ospravedlnený :      PhDr. Juraj Zsiga 

     Prítomná hlavná kontrolórka obce -  Ing. Ildikó Vámosová        

   

     1./ Otvorenie   

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol p. Peter Bollo, starosta obce.  

Privítal  poslancov a  prítomných obyvateľov obce a  oboznámil ich  s programom zasadnutia. 

Konštatoval, ţe z celkového počtu 9 poslancov je prítomných 8, obecné zastupiteľstvo je 

uznášania schopné. Na základe pracovného stretnutia poslancov dňa 6.3.2017 dal návrh na 

odročenie bodu č. 12 - Vytvorenie obecnej s.r.o. – prerokovanie, schválenie. 

 K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné 
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uznesenie č. 1/2017 :  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  program zasadnutia OZ na deň 9.3.2017 so začiatkom 

o 17,30 hod. aj s doplňujúcim návrhom odročiť bod č. 12 -  Vytvorenie obecnej s.r.o. – 

prerokovanie, schválenie. 

Hlasovanie :  

  za :  8 /  Iveta Breznayová, Mgr. Eva Kovácsová , Robert Darvaš, Robert Fogaš, 

Ľudovít Gunár, Štefan Kún, Ľudovít Baffy, Ing. Ladislav Katona      

          proti :  0 

    zdrţal sa :  0 

2./ Určenie overovateľov +  voľba návrhovej komisie 

      Starosta obce určil overovateľov zápisnice, a to :   Ing. Ladislav Katona a Ľudovít Gunár 

  Starosta obce určil návrhovú komisiu v zloţení : predseda komisie – Iveta Breznayová,    

členovia komisie –   Robert Darvaš  a  Štefan Kún 

  K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné   

uznesenie č. 2/2017 : 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zloţení : predseda komisie – Iveta 

Breznayová,    členovia komisie –   Robert Darvaš  a  Štefan Kún,  a berie na vedomie určených 

overovateľov :  Ing. Ladislav Katona a Ľudovít Gunár  

 

Hlasovanie :  

  za :  8 / Iveta Breznayová, Mgr. Eva Kovácsová,  Robert Darvaš, Robert Fogaš, 

Ľudovít Gunár, Štefan Kún, Ľudovít Baffy, Ing. Ladislav Katona            

          proti :  0 

    zdrţal sa :  0 

 3./   Kontrola plnenia uznesení 

     Správu o kontrole plnenia uznesení predloţila hlavná kontrolórka obce Ing. Ildikó Vámosová  

v nasledovnom znení : na zasadnutí OZ dňa 12.12.2016 boli prijaté nasledovné uznesenia :  č. 

73/2016, č. 74/2016, č. 75/2016, č. 76/2016, č. 77/2016, č. 78/2016, č. 79/2016, č. 80/2016, č. 

81/2016, č. 82/2016, č. 83/2016 a č. 84/2016 - ktoré  sú splnené, č. 85/2016 – plnenie uznesenia 

trvá. K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné  

uznesenie č. 3/2017 : 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Kontrolu plnenia uznesení. 

Hlasovanie :  
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  za :  8 /  Iveta Breznayová, Mgr. Eva Kovácsová , Robert Darvaš, Robert Fogaš, 

Ľudovít Gunár, Štefan Kún, Ľudovít Baffy, Ing. Ladislav Katona      

          proti :  0 

    zdrţal sa :  0 

  4./  Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2017 a k návrhu        

viacročného rozpočtu na roky 2018 – 2019 

      Stanovisko predloţila hlavná kontrolórka obce Ing. Ildikó Vámosová s nasledovným 

záverom: 

      Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2018 – 2019 a návrh rozpočtu na rok 2017 je 

spracovaný ako programový rozpočet podľa § 9 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

     Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach  

a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších 

predpisov, zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 

597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení 

neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne normy. 

     Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami a internými 

predpismi obce. 

      Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený v obci spôsobom obvyklým v zákonom stanovenej 

lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. V príjmovej časti rozpočtu na rok 2017 

predpokladá nasledovné riziká : - Krátenie podielových daní  a  nenaplnenie príjmov za miestne 

dane a miestne poplatky za komunálny odpad. 

     V zmysle uvedeného odporúča Obecnému zastupiteľstvu v Krásnohorskom Podhradí návrh 

rozpočtu na rok 2017 a na roky 2018 a 2019   s c h v á l i ť . 

K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné  

uznesenie č. 4/2017 : 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu  

na rok 2017 a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2018 -2019.  

Hlasovanie :  

  za :  8 /  Iveta Breznayová, Mgr. Eva Kovácsová , Robert Darvaš, Robert Fogaš, 

Ľudovít Gunár, Štefan Kún, Ľudovít Baffy, Ing. Ladislav Katona      

          proti :  0 

    zdrţal sa :  0 

5./  Návrh programového rozpočtu obce na roky 2017 – 2019 – prerokovanie, schválenie   
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       Starosta obce k tomuto bodu uviedol, ţe návrh bol zverejnený dňa 22.2.2017 po dobu 

zákonom stanovenej lehoty a  bol prerokovaný na zasadnutiach finančnej komisie. 

K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné  

uznesenie č. 5/2017 : 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Programový rozpočet obce na rok 2017 a berie na vedomie 

návrh viacročného rozpočtu na roky 2018 -  2019. 

Hlasovanie :  

  za :  8 /  Iveta Breznayová, Mgr. Eva Kovácsová , Robert Darvaš, Robert Fogaš, 

Ľudovít Gunár, Štefan Kún, Ľudovít Baffy, Ing. Ladislav Katona      

          proti :  0 

    zdrţal sa :  0 

 6./  Správa z finančnej kontroly poskytovaných dotácií  Obcou Krásnohorské Podhradie 

za rok 2016 

       Starosta obce k tomuto bodu uviedol, ţe finančnú kontrolu poskytnutých dotácií za rok 2016 

vykonala hlavná kontrolórka obce dňa 7.2.2017  na základe plánu kontrolnej činnosti za I. polrok 

2017 a kontrolované boli tieto subjekty : OZ FK Krh. Podhradie, ZO Csemadok, OZ KRH 

FitKul Krh. Podhradie, ZO Jednota dôchodcov Krh. Podhradie a  OZ Rómskej víly Dţajany Krh. 

Podhradie. Táto správa bola súčasťou materiálov pre poslancov OZ. 

K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné  

uznesenie č. 6/2017 : 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu z finančnej kontroly poskytovaných dotácií 

Obcou Krásnohorské  Podhradie  za rok 2016. 

Hlasovanie :  

  za :  8 /  Iveta Breznayová, Mgr. Eva Kovácsová , Robert Darvaš, Robert Fogaš, 

Ľudovít Gunár, Štefan Kún, Ľudovít Baffy, Ing. Ladislav Katona      

          proti :  0 

    zdrţal sa :  0 

7./  Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2016 

       Starosta k tomuto bodu uviedol, ţe táto správa bola spracovaná hlavnou kontrolórkou obce 

dňa 17.1.2017 a bola súčasťou materiálov pre poslancov OZ. 

K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné  
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uznesenie č. 7/2017 : 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

za II. polrok 2016. 

Hlasovanie :  

  za :  8 /  Iveta Breznayová, Mgr. Eva Kovácsová , Robert Darvaš, Robert Fogaš, 

Ľudovít Gunár, Štefan Kún, Ľudovít Baffy, Ing. Ladislav Katona      

          proti :  0 

    zdrţal sa :  0 

 

8./  Komunitný plán sociálnych služieb obce Krásnohorské Podhradie – prerokovanie, 

schválenie 

       Starosta obce k tomuto bodu uviedol, ţe návrh Komunitného plánu bol prerokovaný na 

pracovnom stretnutí poslancov dňa 6.3.2017 s tým, ţe do budúcnosti je moţné ho doplniť 

formou dodatkov podľa aktuálnej potreby a bol súčasťou materiálov pre poslancov. 

K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné  

uznesenie č. 8/2017 : 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Komunitný plán sociálnych sluţieb obce Krásnohorské 

Podhradie.  

Hlasovanie :  

  za :  6 /  Iveta Breznayová,  Robert Fogaš, Ľudovít Gunár, Štefan Kún, Ľudovít 

Baffy, Ing. Ladislav Katona      

          proti :  0 

    zdrţal sa :  2 / R. Darvaš, Mgr. E. Kovácsová  

 9./  Predloženie ŽoNFP – Novostavba komunitného centra v obci Krásnohorské Podhradie 

– prerokovanie 

       Starosta obce k tomuto bodu uviedol, ţe sa jedná o predloţenie Ţiadosti o nenávratný 

finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja s názvom : „Novostavba 

komunitného centra v obci Krásnohorské Podhradie“ v rámci výzvy Ministerstva vnútra SR 

ako sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Ľudské zdroje. Súčasťou podania 

tohto projektu v rámci povinných príloh je aj súhlas OZ s predloţením ŢoNFP a súhlas o 5 % 

spolufinancovaní projektu z celkových oprávnených výdavkov.  

K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné  
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uznesenie č. 9/2017 : 

Obecné zastupiteľstvo obce Krásnohorské Podhradie 

s c h v a ľ u j e 

1. Predloţenie ţiadosti o poskytnutie NFP z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný 

program Ľudské zdroje (SO), pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom 

rozvoja obce a platným územným plánom obce,  

- Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC613-2016-2 zameraná na výstavbu a rekonštrukciu 

komunitných centier 

- Názov projektu: Novostavba komunitného centra v obci Krásnohorské Podhradie 

2. Výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu: Novostavba komunitného 

centra v obci Krásnohorské Podhradie zo strany ţiadateľa min. na 5% celkových 

oprávnených výdavkov, 

3. Zabezpečenie financovania rozdielu medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými 

oprávnenými výdavkami projektu. 

  

Hlasovanie :  

  za :  8 /  Iveta Breznayová, Mgr. Eva Kovácsová , Robert Darvaš, Robert Fogaš, 

Ľudovít Gunár, Štefan Kún, Ľudovít Baffy, Ing. Ladislav Katona      

          proti :  0 

    zdrţal sa :  0 

 10./   Zateplenie budovy  OcÚ – schválenie 5 %  spoluúčasti   

K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné  

uznesenie č. 10/2017 : 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  5 % spoluúčasť na financovaní projektu „Zateplenie budovy 

OcÚ“.     

 

Hlasovanie :  

  za :  8 /  Iveta Breznayová, Mgr. Eva Kovácsová , Robert Darvaš, Robert Fogaš, 

Ľudovít Gunár, Štefan Kún, Ľudovít Baffy, Ing. Ladislav Katona      

          proti :  0 

    zdrţal sa :  0 

  11./  Nájomná zmluva – kemping – prerokovanie a schválenie podmienok zmluvy 

       Starosta obce k tomuto bodu uviedol, ţe do nájomnej zmluvy boli zapracované všetky 

poţadované úpravy, ktoré sa týkajú prenajímateľa aj nájomcu.  

K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné  
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uznesenie č. 11/2017 : 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  podmienky Zmluvy o prenájme majetku obce – Kemping. 

   

Hlasovanie :  

  za :  5 /   Robert Darvaš,  Robert Fogaš, Ľudovít Gunár, Ľudovít Baffy, Ing. 

Ladislav Katona      

                     proti :  0 

              zdrţal sa :  2 /  I. Breznayová, Mgr. E. Kovácsová           / Štefan Kún – neprítomný /   

 12./  Vytvorenie obecnej s.r.o. – prerokovanie, schválenie /odročené  uznesením  č. 1/2017/   

 13./  Rôzne  - žiadosť o dokúpenie parciel 

       

      Starosta obce k tomuto bodu uviedol, ţe sa jedná o ţiadosť Aladára Ţigu, nar. 6.5.1986, 

bytom Krh. Podhradie č. 509 o odkúpenie parciel č. 3727/4 o výmere 60 m2 a č. 3727/5 

o výmere 47 m2, ktoré vznikli z pôvodnej parcely KN-C 3727 vo vlastníctve obce Krh. 

Podhradie, zobrazených v geometrickom pláne č. 55/2016, na ktorom je postavený rodinný dom. 

 

K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné  

uznesenie č. 12/2017 : 

Obecné zastupiteľstvo postupuje ţiadosť na prerokovanie  stavebnej komisii. Termín : do 

31.3.2017. 

Hlasovanie :  

  za :  7 /  Iveta Breznayová, Mgr. Eva Kovácsová , Robert Darvaš, Robert Fogaš, 

Ľudovít Gunár,   Ľudovít Baffy, Ing. Ladislav Katona      

          proti :  0 

    zdrţal sa :  0 

14./  Záver 

 

            Starosta obce po prerokovaní 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 18,30 hod. 

Overovatelia : 

Ing. Ladislav Katona 

Ľudovít Gunár 

Zapisovateľ : Eleonóra Houzarová 


