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Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 12.6.2017 

 

Program : 

     1./ Otvorenie  

     2./  Určenie overovateľov +  voľba návrhovej komisie 

     3./  Predloţenie ŢoNFP – Miestne občianske poriadkové sluţby v obci Krásnohorské 

Podhradie – prerokovanie, schválenie 

     4./  Predloţenie ŢoNFP – Zlepšenie kľúčových kompetencií ţiakov základnej školy 

v Krásnohorskom Podhradí – bod  doplnený uznesením č. 25/2017 

      5./  Záver 

 

Prítomní : /7/   Ing. Ladislav Katona,  Iveta Breznayová,  Robert Darvaš, Štefan Kún,  Robert 

Fogaš,  Ľudovít Gunár, PhDr. Juraj Zsiga  

Neprítomní, ospravedlnení :  /2/ Mgr. Eva Kovácsová a Ľudovít Baffi  

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 7, obecné zastupiteľstvo je 

uznášania schopné. Zároveň predloţil návrh na doplnenie bodu -  4./  Predloţenie ŢoNFP – 

Zlepšenie kľúčových kompetencií ţiakov základnej školy v Krásnohorskom Podhradí. Bod 

Záver sa posúva ako bod č. 5. 

 K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné   

     uznesenie č.  25/2017 

     Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje program zasadnutia OZ na deň  12.6.2017 so začiatkom 

o 17,30 hod. aj s doplňujúcim návrhom 

Hlasovanie :  

  za :  7/  Ing. Ladislav Katona,  Iveta Breznayová,  Robert Darvaš,  Štefan Kún,  

Robert Fogaš ,  Ľudovít Gunár a PhDr. Juraj Zsiga  

                      proti :  0 

    zdrţal sa :  0 

 2./ Určenie overovateľov +  voľba návrhovej komisie 

     Starosta obce určil overovateľov zápisnice, a to  Iveta Breznayová a Ľudovít Gunár  
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     Starosta obce určil návrhovú komisiu v zloţení : predseda komisie –  Štefan Kún, členovia 

komisie –   PhDr. Juraj Zsiga a Robert Darvaš 

     K tomuto bodu bolo  prijaté  nasledovné  

     uznesenie č. 26/2017 : 

     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zloţení Štefan Kún, PhDr. Juraj 

Zsiga a Robert Darvaš a berie na vedomie určených overovateľov : Iveta Breznayová 

a Ľudovít Gunár 

Hlasovanie :   

                        za :   7/  Ing. Ladislav Katona,  Iveta Breznayová,  Robert Darvaš,  Štefan Kún,  

Robert Fogaš ,  Ľudovít Gunár a  PhDr. Juraj Zsiga  

                      proti :  0 

    zdrţal sa :  0  

3./  Predloženie ŽoNFP – Miestne občianske poriadkové služby v obci Krásnohorské 

Podhradie – prerokovanie, schválenie 

       Starosta obce k tomuto bodu uviedol, ţe v zmysle záverov  zasadnutia OZ dňa 7.6.2017, 

obec pripravila ţiadosť o poskytnutie NFP v rámci výzvy, ktorú vyhlásilo Ministerstvo vnútra 

SR, ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje, so zameraním na 

podporu komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej sluţby v obciach 

s prítomnosťou MRK. Uzávierka I. hodnotiaceho kola je 14.6.2017, to znamená, ţe najneskôr 

13.6.2017 sa projekt, ktorý je uţ toho času skompletizovaný, podá. V rámci našej ţiadosti sa 

uchádzame o podporu vytvorenia 8 pracovných miest v trvaní 36 mesiacov. Kaţdá hliadka 

musí mať minimálny počet dve osoby, tak by sa vytvorili štyri hliadky. 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. 

Spoluúčasť činí 10.080,54 Eur. Projekt sa má realizovať počas troch rokov, ročná spoluúčasť 

tvorí cca 3.360,- Eur.  Výber zodpovedných ľudí bude prevádzať komisia, zloţená 

z poslancov OZ. Pracovné úlohy budú zahrnuté do zmlúv.  

K tomuto bodu bolo  prijaté  nasledovné  

 uznesenie č. 27/2017 : 

Obecné zastupiteľstvo obce Krásnohorské Podhradie   s ch v a ľ u j e 

1./ Predloţenie ţiadosti o poskytnutie NFP z Európskeho sociálneho fondu 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. 

     - Kód výzvy : OPLZ-PO5-2017 zameraná na podporu komplexného poskytovania miestnej 

občianskej poriadkovej sluţby v obciach s prítomnosťou MRK 

     - Názov projektu : Miestna občianska poriadková sluţba v Krásnohorskom Podhradí 
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2./ Výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu : Miestna občianska 

poriadková sluţba v Krásnohorskom Podhradí zo strany ţiadateľa min. na 5 % celkových 

oprávnených výdavkov. 

3./ Zabezpečenie financovania rozdielu medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými 

oprávnenými výdavkami projektu. 

Hlasovanie :   

                        za :   7/  Ing. Ladislav Katona,  Iveta Breznayová,  Robert Darvaš,  Štefan Kún,  

Robert Fogaš ,  Ľudovít Gunár a  PhDr. Juraj Zsiga  

                      proti :  0 

    zdrţal sa :  0  

4./  Predloženie ŽoNFP – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy 

v Krásnohorskom Podhradí – bod  doplnený uznesením č. 25/2017 

      Starosta k tomuto bodu uviedol, ţe projekt sa predkladá v rámci operačného programu : 

Integrovaný regionálny operačný program a výzvu vyhlásilo Ministerstvo pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka SR. Táto výzva je dvojkolová, najprv sa vypracoval Zámer k projektu, ktorý 

bol 12.5.2017 schválený Sprostredkovateľským orgánom pre Integrovaný regionálny 

operačný program.  Obec obdrţala „Pozitívnu hodnotiacu správu“, čo je podmienkou účasti 

v ďalšom kole. V tomto projekte sa obec uchádza o vybudovanie IT učebne v ZŠ 

a vybudovanie novej polytechnickej učebne. Celkové náklady projektu činia 80.519,50 Eur, 

spoluúčasť činí 4.025,98 Eur. 

K tomuto bodu bolo  prijaté  nasledovné  

 uznesenie č. 28/2017 : 

Obecné zastupiteľstvo obce Krásnohorské Podhradie   s ch v a ľ u j e 

1./ Predloţenie ţiadosti o poskytnutie NFP za účelom realizácie projektu „Zlepšenie 

kľúčových kompetencií ţiakov základnej školy v Krásnohorskom Podhradí“, realizovaného 

v rámci výzvy – kód výzvy : IROP-P02-SC222-2016-13 na predkladanie ţiadostí 

o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových 

učební, školských kniţníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školských 

zariadeniach, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným 

programom rozvoja obce. 

2./ Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

3./ Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške 4.025,98 Eur. 

4./ Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce. 

Hlasovanie :   
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                        za :   7/  Ing. Ladislav Katona,  Iveta Breznayová,  Robert Darvaš,  Štefan Kún,  

Robert Fogaš ,  Ľudovít Gunár a  PhDr. Juraj Zsiga  

                      proti :  0 

   zdrţal sa :  0  

5./  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 18,10 hod. 

 

Overovatelia :  

Iveta Breznayová 

Ľudovít Gunár 

 

Zapisovateľ : 

Eleonóra Houzarová 

 

 


