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Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 7.6.2017 

 

Program : 

     1./ Otvorenie  

     2./  Určenie overovateľov +  voľba návrhovej komisie 

     3./  Kontrola plnenia uznesení 

     4./  Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2016 

     5./  Záverečný účet obce za rok 2016 – prerokovanie, schválenie   

     6./   Komunitné centrum - nová výzva na predkladanie ţiadostí o NFP 

     7./   Kultúrny dom – projektová dokumentácia 

     8./   Detské ihrisko – výzva na predkladanie ţiadostí o poskytnutie dotácie 

     9./   Otvorenie Územného plánu obce 

   10./  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017 – prerokovanie 

schválenie 

    11./ Správa z vykonaní kontroly čerpania rozpočtu v Základnej škole s materskou školou 

k 31.12.2016 

    12./  Rôzne 

    13./  Záver 

Prítomní : /9/  Ľudovít Baffy,  Ing. Ladislav Katona,  Iveta Breznayová, Mgr. Eva 

Kovácsová,          Róbert Darvaš, Štefan Kún,  Róbert Fogaš,  Ľudovít Gunár, 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 9, obecné zastupiteľstvo je 

uznášania schopné.   

 K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné   

     uznesenie č.  13/2017 

     Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje program zasadnutia OZ na deň  7.6.2017 so začiatkom 

o 17,30 hod.  

Hlasovanie :  

  za :  9  / Ľudovít Baffy,  Ing. Ladislav Katona,  Iveta Breznayová, Mgr. Eva 

Kovácsová, Róbert Darvaš,  Štefan Kún,  Róbert Fogaš ,  Ľudovít Gunár a PhDr. Juraj Zsiga  

                      proti :  0 

    zdrţal sa :  0 
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 2./ Určenie overovateľov +  voľba návrhovej komisie 

     Starosta obce určil overovateľov zápisnice, a to :   PhDr. Juraj Zsiga a Štefan Kún  

 

     Starosta obce určil návrhovú komisiu v zloţení : predseda komisie –   Ing. Ladislav 

Katona, členovia komisie –  Ľudovít Baffy a Róbert Fogaš 

     K tomuto bodu bolo  prijaté  nasledovné  

     uznesenie č. 14/2017 : 

     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zloţení: Ing. Ladislav Katona, 

Ľudovít Baffy a Róbert Fogaš a berie na vedomie určených overovateľov PhDr. Juraja Zsigu 

a Štefana Kúna.  

Hlasovanie :   

                        za :  9  / Ľudovít Baffy,  Ing. Ladislav Katona,  Iveta Breznayová, Mgr. Eva 

Kovácsová, Róbert Darvaš,  Štefan Kún,  Róbert Fogaš ,  Ľudovít Gunár a PhDr. Juraj Zsiga  

                      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 rokovaní OZ dňa 9.3.2017 boli prijaté nasledovné 

uznesenia :  č. 1/2017, č. 2/2017, č. 3/2017, č. 4/2017, č. 5/2017, č. 6/2017, č. 7/2017, č. 

8/2017 – sú splnené, uznesenie č. 9/2017 – plnenie trvá, uznesenie č. 10/2017 – plnenie trvá, 

uznesenie č. 11/2017 – plnenie trvá, uznesenie č. 12/2017 – plnenie trvá – termín 31.3.2017. 

Záznam o kontrole plnenia uznesení bol spracovaný dňa 24.3.2017. 

     K tomuto bodu bolo  prijaté  nasledovné 

     uznesenie č. 15/2017 : 

   Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Kontrolu plnenia uznesení. 

Hlasovanie :  

  za :  9 / Ľudovít Baffy,  Ing. Ladislav Katona,  Iveta Breznayová, Mgr. Eva 

Kovácsová,       Róbert Darvaš, Štefan Kún,  Róbert Fogaš,  Ľudovít Gunár a PhDr. Juraj 

Zsiga  

                     proti :  0 

              zdrţal sa :  0 

 4./  Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2016 

        Stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2016 predloţila hlavná kontrolórka obce 

Ing. Ildikó Vámosová s nasledovným výrokom : 
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      Návrh záverečného účtu obce Krásnohorské Podhradie za rok 2016 je spracovaný 

v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách  územnej 

samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 tohto zákona. 

Návrh záverečného účtu obce Krásnohorské Podhradie za rok 2016 v zmysle § 9 ods. 2 

zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy bol, zverejnený najmenej na 15 dní  spôsobom v obci obvyklým. 

 

Riadna účtovná závierka za rok 2016 a hospodárenie obce za rok 2016 v súlade s § 9 ods. 

4 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy boli overené audítorom. 

Výsledok hospodárenia obce je zisk, rozpočet skončil s prebytkom. Takýto účtovný výsledok 

je v súlade s povinnosťou obce zveľaďovať svoj majetok a riadiť rozpočet tak, aby bol aspoň 

vyrovnaný. Je to ţiadúci výsledok.  

Účtovná závierka za rok 2016 bola vykonaná podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve 

v z.n.p. Účtovná závierka za rok 2016 vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach 

finančnú situáciu obce Krásnohorské Podhradie k 31.12.2016 a výsledok hospodárenia za 

uvedený rok je v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. 

V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčam 

obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu obce Krásnohorské 

Podhradie za rok 2016 výrokom 

 

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad 

 

  5./  Záverečný účet obce za rok 2016 – prerokovanie, schválenie   

      

        Starosta obce k tomuto bodu uviedol, ţe materiál bol zverejnený dňa 22.5.2017 

a súčasťou je aj Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2016. 

Na pracovnom stretnutí poslancov dňa 30.5.2017 sa prerokovala skutočnosť, ţe poloţka 

zaobstarania menšieho nákladného auta z 10.000,- Eur sa navýši o 5.000,- Eur. V zákonnej 

lehote neboli doručené pripomienky. 

      

      K bodom 4 a 5 bolo prijaté nasledovné 

 

uznesenie č.  16/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie :  

a) Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2016 

b) Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia 

obce za rok 2016 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

a) Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad 

b) Čerpanie z rezervného fondu v sume 5 000,00 eur na investičné výdavky – Nákup 

nákladného auta.   

  

Hlasovanie :   
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           za :  9 / Ľudovít Baffy,  Ing. Ladislav Katona,  Iveta Breznayová, Mgr. Eva 

Kovácsová,       Róbert Darvaš, Štefan Kún,  Róbert Fogaš,  Ľudovít Gunár a PhDr. Juraj 

Zsiga  

       proti :  0   

 zdrţal sa :  0 

 

6./   Komunitné centrum - nová výzva na predkladanie žiadostí o NFP 

       Starosta obce k tomuto bodu uviedol, ţe nakoľko obec v prvom kole nebola úspešná, 

znovu chce uchádzať o prostriedky z fondov aj v II. kole výzvy, pripravia sa podklady pre 

predloţenie Výzvy o ţiadosť  o nenávratný príspevok z Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja s názvom : „Novostavba komunitného centra v obci Krásnohorské Podhradie“ 

v rámci výzvy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľského orgánu 

pre Operačný program Ľudské zdroje. Súčasťou podania tohto projektu  v rámci povinných 

príloh je aj súhlas obecného zastupiteľstva s predloţením ŢoNFP a súhlas o 5%   

spolufinancovaní projektu z celkových oprávnených výdavkov. Tento súhlas bol schválený 

obecným zastupiteľstvom dňa 9.3.2017. 

     K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné 

uznesenie č.  17/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo týmto súhlasí s tým, aby obec opätovne predloţila ţiadosť 

o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt s názvom: „Novostavba 

komunitného centra v obci Krásnohorské Podhradie“ tak ako to bolo schválené uznesením č. 

9/2017. 

 

 Hlasovanie :   

           za :  9 / Ľudovít Baffy,  Ing. Ladislav Katona,  Iveta Breznayová, Mgr. Eva 

Kovácsová,       Róbert Darvaš, Štefan Kún,  Róbert Fogaš,  Ľudovít Gunár a PhDr. Juraj 

Zsiga  

       proti :  0   

 zdrţal sa :  0 

 

 7./   Kultúrny dom – projektová dokumentácia 

         Starosta obce k tomuto bodu uviedol, ţe Slovenská inovačná a energetická agentúra ako 

sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita ţivotného prostredia vyhlásil 

Výzvu  zameranú na zníţenie energetickej náročnosti  verejných budov a v našom prípade by 

sa obec mohla uchádzať o nenávratné finančné prostriedky na rekonštrukciu kultúrneho 

domu. K tomuto bolo prijaté nasledovné 
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uznesenie č.  18/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Krásnohorské Podhradie 

s c h v a ľ u j e 

1. Predloţenie ţiadosti o poskytnutie NFP v Operačnom programe Kvalita ţivotného 

prostredia, s názvom výzvy „Zníženie energetickej náročnosti verejných budov 

s kódom:  

OPKZP-P04-SC431-2017-19“, zameranej na rekonštrukciu kultúrneho domu.   

2. Výšku maximálneho spolufinancovania 5% z celkových oprávnených výdavkov, ktoré 

budú známe po vyhotovení projektovej dokumentácie a rozpočtu a opäť schválené 

zastupiteľstvom.  

  Hlasovanie :   

           za :  9 / Ľudovít Baffy,  Ing. Ladislav Katona,  Iveta Breznayová, Mgr. Eva 

Kovácsová,       Róbert Darvaš, Štefan Kún,  Róbert Fogaš,  Ľudovít Gunár a PhDr. Juraj 

Zsiga  

       proti :  0   

 zdrţal sa :  0 

  

8./   Detské ihrisko – výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie 

       Starosta obce k tomuto bodu uviedol, ţe obec spracovala ţiadosť o poskytnutie 

finančných prostriedkov v programe Podpora rozvoja športu na rok 2017. Jedná sa o moţnosť 

poskytnutia finančných prostriedkov na výstavbu detského ihriska, kde obec poţiadala  

o dotáciu vo výške 13.000,- Eur. Spoluúčasť by mala byť minimálne vo výške 25% 

z celkových nákladov. K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné 

uznesenie č.  19/2017 

 

 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu ohľadne vypracovania ţiadosti 

o poskytnutie finančných prostriedkov na výstavbu detského ihriska a zároveň schvaľuje 

výšku spolufinancovania vo výške 25% z celkových nákladov.   

Hlasovanie :   

           za :  9 / Ľudovít Baffy,  Ing. Ladislav Katona,  Iveta Breznayová, Mgr. Eva 

Kovácsová,       Róbert Darvaš, Štefan Kún,  Róbert Fogaš,  Ľudovít Gunár a PhDr. Juraj 

Zsiga  

       proti :  0   

 zdrţal sa :  0 
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9./   Otvorenie Územného plánu obce 

        Starosta obce k tomuto bodu uviedol, ţe Územný plán obce bol schválený v roku 2012 

a podľa platných predpisov sa mal raz za štyri roky aktualizovať, doplňovať. V zmysle toho je 

potrebné otvoriť Územný plán obce a dať moţnosť obyvateľom navrhnúť svoje poţiadavky 

a pokiaľ to príslušné orgány odobria, následne aj zapracovať do jeho záväznej časti. K tomuto 

bodu bolo prijaté nasledovné 

uznesenie č.  20/2017  

 

     Obecné zastupiteľstvo obce schvaľuje dopracovanie zmien a doplnkov k Územnému plánu 

obce schváleného v roku 2012. 

Hlasovanie :   

           za :  9 / Ľudovít Baffy,  Ing. Ladislav Katona,  Iveta Breznayová, Mgr. Eva 

Kovácsová,       Róbert Darvaš, Štefan Kún,  Róbert Fogaš,  Ľudovít Gunár a PhDr. Juraj 

Zsiga  

       proti :  0   

 zdrţal sa :  0 

 

   10./  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017 – prerokovanie 

schválenie 

           Starosta obce k tomuto bodu uviedol, ţe plán bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 

17.5.2017 a informácia o ňom bola predloţená na pracovnom stretnutí poslancov dňa 

30.5.2017. K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné 

uznesenie č.  21/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. 

polrok 2017.  

Hlasovanie :   

           za :  9 / Ľudovít Baffy,  Ing. Ladislav Katona,  Iveta Breznayová, Mgr. Eva 

Kovácsová,       Róbert Darvaš, Štefan Kún,  Róbert Fogaš,  Ľudovít Gunár a PhDr. Juraj 

Zsiga  

       proti :  0   

 zdrţal sa :  0 

    11./ Správa z vykonaní kontroly čerpania rozpočtu v Základnej škole s materskou 

školou k 31.12.2016 

            Starosta obce k tomuto bodu uviedol, ţe kontrola bola vykonaná hlavným kontrolórom 

obce a  správa bola  súčasťou materiálov na rokovanie obecného zastupiteľstva. 

K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné 
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uznesenie č.  22/2017 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  Správu  o vykonaní kontroly čerpania rozpočtu v 

základnej škole s materskou školou k 31.12.2016.    

 

  Hlasovanie :   

           za :  9 / Ľudovít Baffy,  Ing. Ladislav Katona,  Iveta Breznayová, Mgr. Eva 

Kovácsová,       Róbert Darvaš, Štefan Kún,  Róbert Fogaš,  Ľudovít Gunár a PhDr. Juraj 

Zsiga  

       proti :  0   

 zdrţal sa :  0 

 12./  Rôzne 

- a./ - Starosta obce informoval prítomných o vyjadrení k nájomnej zmluve od Futbalového 

klubu Krásnohorské Podhradie v liste s dátumom doručenia dňa 29.5.2017, kde deklarovali 

nesúhlas s podmienkami prenájmu Kempingu a z toho dôvodu nedošlo k podpisu nájomnej 

zmluvy. 

- b./ - Starosta obce predloţil návrh na prijatie uznesenia,  doplneného o vetu : ...“ pre Zoltána 

Gulykáša a Moniku Gulykášovú, rod. Krištofová“. Dňa 30.11.2015 uznesením č. 96/2015 

bolo obecným zastupiteľstvom schválený predaj pozemkov pre Zoltána Gulykáša, bytom Krh. 

Podhradie č. 511. V apríli 2017 došlo k celkovému zaplateniu kúpno - predajnej ceny 

v zmysle uznesenia č. 96/2015. Pri vyhotovení kúpnej zmluvy sa zistilo, ţe nebolo zúţené 

bezpodielové spoluvlastníctvo manţelov, tak je nutné pre tento dôvod zapracovať do textu 

pôvodného uznesenia aj manţelku ţiadateľa, Moniku Gulykášovú.  

K tomuto bodu b./  bolo prijaté nasledovné 

uznesenie č.  23/2017 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje priamy predaj pozemkov obce Krásnohorské Podhradie, a to 

parcely  č. KN-C 2339/168 – zast. plocha o výmere 63 m2 a parc. č. KN-C 2339/169 – zast. 

plocha o výmere 47 m2, pre Zoltána Gulykáša a Moniku Gulykášovú, rod. Krištófová, obaja 

bytom Krh. Podhradie č. 511, v zmysle § 9a/ ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb.   z dôvodu 

osobitného zreteľa, spočívajúceho v sociálnej situácii ţiadateľov, ako aj vzhľadom na 

dlhodobé uţívanie sporného pozemku nimi, na ktorom majú postavenú nehnuteľnosť, ktorú 

obývajú a je v uţívaní ţiadateľmi, za cenu stanovenú na základe znaleckého posudku vo 

výške 613,80 Eur s tým, ţe všetky náklady spojené s predmetným predajom budú znášať 

kupujúci. 

Hlasovanie :   

           za :  9 / Ľudovít Baffy,  Ing. Ladislav Katona,  Iveta Breznayová, Mgr. Eva 

Kovácsová,       Róbert Darvaš, Štefan Kún,  Róbert Fogaš,  Ľudovít Gunár a PhDr. Juraj 

Zsiga  

       proti :  0   

 zdrţal sa :  0 
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- c./ - Starosta obce uviedol, ţe na základe doporučenia komisie stavebnej, ktorá po obhliadke 

doporučila ţiadateľovi p. Aladárovi Ţigovi, bytom Hradná ul. č. 242, objednať vyhotovenie 

Znaleckého posudku k ţiadosti o odpredaj pozemku pod stavbou   – Hradná č. 242 – bol tento 

znalecký posudok predloţený a je uvedená cena poţadovaného pozemku za 1m2  7,17 Eur, 

celkom sa jedná o 107 m2  v celkovej sume 767,19 Eur. Znalecký posudok bol spracovaný 

pod číslom 68/2017 znalcom Ing. Máriou Gyöngyösovou a jedná sa o parcely registra „C“, 

zapísaných na LV 1647. 

K tomuto bodu c./  bolo prijaté nasledovné 

uznesenie č.  24/2017 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku obce 

Krásnohorské Podhradie, ide o pozemky zamerané Geometrickým plánom č. 55/2016 a to 

parc. č.  KN-C 3727/4 – zast. plocha o výmere 60 m2 a parc. č. KN-C 3727/5 – zast. plocha 

o výmere  47 m2. Pozemok sa nachádza v k. ú. Krh. Podhradie v lokalite pri futbalovom 

ihrisku, kde ţiadateľ vlastní dom, ktorý je postavený na pozemku parc. č. KN-C 3727/4, 

z dôvodu osobitného zreteľa, spočívajúceho v sociálnej situácii ţiadateľa. Cena sa stanovuje 

v zmysle znaleckého posudku č. 68/2017, spracovaného znalcom Ing. Máriou Gyöngyösovou. 

Hlasovanie :   

           za :  9 / Ľudovít Baffy,  Ing. Ladislav Katona,  Iveta Breznayová, Mgr. Eva 

Kovácsová,       Róbert Darvaš, Štefan Kún,  Róbert Fogaš,  Ľudovít Gunár a PhDr. Juraj 

Zsiga  

       proti :  0   

 zdrţal sa :  0 

- d./ - Ľudovít Gunár – informoval poslancov o nutnej úprave futbalového ihriska v Rómskej 

osade z dôvodu bezpečnosti detí. Starosta dal za úlohu preveriť stav ihriska stavebnej komisii. 

- e./ - Breznayová Iveta – upozornila na vyčíňanie detí z Rómskej osady na miestnom 

cintoríne, čím sú spôsobené značné škody na hroboch. Starosta obce oznámil, ţe budú 

uloţené kamery na zabezpečenie poriadku na cintoríne. 

- f./ - Štefan Kún a Ľudovít Gunár vyslovili poţiadavku na vytvorenie rómskych hliadok na 

zabezpečenie verejného poriadku na kritických miestach obce. Starosta uviedol, ţe v zmysle 

Výzvy o poskytnutie NFP podá ţiadosť na Ministerstvo vnútra SR. 

- g./ - Peter Szerencsés – vyslovil kritiku voči poslancom pri spracovaní nájomnej zmluvy 

Kempingu, kde neboli zapracované sankcie pri odstúpení od zmluvy. Zároveň  upozornil, ţe 

jazierko pri Kempingu, ktoré on vyhotovil, je zanesené a nakoľko obec nemá iný zdroj vody 

pri prípadnom poţiari, navrhuje ho dať do poriadku. Starosta obce uviedol, ţe v rámci 

moţností sa jazierko dá do poriadku a ohľadne Kempingu uviedol, ţe obec má v pláne 

rekonštrukcie iných lokalít, ktoré slúţia obyvateľom obce.  

- h./ - Štefan Kún – ponúkol podklady, spracované ohľadne Kempingu, na pouţitie pri podaní 

ţiadosti v prípade vyhlásenia Výzvy na rekonštrukcie areálu Kempingu. 
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- i./ - Ondrej Hatvanský – podal správu o nepriaznivom stave šácht z dôvodu priesakov 

a o nutnej oprave šachty pri potoku. Starosta obce uviedol, ţe odovzdanie ČOV je v štádiu 

rokovania a nutné opravy sa budú prevádzať na základe doporučenia stavebnej komisie. 

 

13./  Záver 

        Starosta obce po prerokovaní všetkých bodov programu zasadnutia poďakoval 

prítomným za účasť a ukončil rokovanie OZ. 

 

         Peter Bollo 

       starosta obce 

 

Trvanie rokovania : od 17,30 do 18,40 hod. 

 

Overovatelia :  

PhDr. Juraj Zsiga 

Štefan Kún 

 

 

Zapisovateľ : 

Eleonóra Houzarová 

 

 

 

 

  

 

 

 


