
1 
 

Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 2.8.2017 

Program : 

     1./ Otvorenie  

     2./  Určenie overovateľov +  voľba návrhovej komisie 

     3./   Kontrola plnenia uznesení 

     4./   Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za I. polrok 2017 

     5./   Vytvorenie neziskovej organizácie – prerokovanie  /  vypustené  uzn.č. 29/2017/ 

     6./   Rozpočtové opatrenie č. 7/2017 - prerokovanie 

     7./   Predaj pozemku obce na základe schváleného zámeru za cenu stanovenú znaleckým 

posudkom – prerokovanie 

     8./   Záver 

Prítomní : /8/  Ľudovít Baffy,  Ing. Ladislav Katona,  Iveta Breznayová, Mgr. Eva Kovácsová,          

Róbert Darvaš,  Róbert Fogaš,  Ľudovít Gunár, PhDr. Juraj Zsiga, /Štefan Kún – neprítomný, 

ospravedlnený/   

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 návrhu z pracovného stretnutia poslancov OZ starosta dal návrh 

na vypustenie z programu zasadnutia  bod č. 5 – vytvorenie neziskovej organizácie – 

prerokovanie.  

 K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné   

     uznesenie č.  29/2017 

     Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje program zasadnutia OZ na deň  2.8.2017 so začiatkom 

o 17,30 hod. aj s doplňujúcim návrhom vypustiť bod č. 5. 

Hlasovanie :  

  za :  8  / Ľudovít Baffy,  Ing. Ladislav Katona,  Iveta Breznayová, Mgr. Eva 

Kovácsová, Robert Darvaš, Ľudovít Gunár, Robert Fogaš, PhDr. Juraj Zsiga 

   proti :  0  

       zdrţal sa :  0 

 

2./ Určenie overovateľov +  voľba návrhovej komisie 

     Starosta obce určil overovateľov zápisnice, a to :   Ing. Ladislav Katona – Robert Darvaš  

     Starosta obce určil návrhovú komisiu v zloţení : predseda komisie –   Mgr. Eva Kovácsová, 

členovia komisie –  PhDr. Juraj Zsiga a Ľudovít Gunár 
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     K tomuto bodu bolo  prijaté  nasledovné  

     uznesenie č. 30/2017 : 

     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zloţení: predseda komisie –    

Mgr. Eva Kovácsová, členovia komisie –  PhDr. Juraj Zsiga a Ľudovít Gunár  a  berie na 

vedomie určených overovateľov : Ing. Ladislav  Katona a Robert Darvaš 

 

Hlasovanie :   

                        za :  8  / Ľudovít Baffy,  Ing. Ladislav Katona,  Iveta Breznayová, Mgr. Eva 

Kovácsová, Robert Darvaš,  Robert 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 7.6.2017 boli prijaté nasledovné uznesenia :  č. 

13/2017, č. 14/2017, č. 15/2017, č. 16/2017 – splnené, uznesenia č. 17/2017 a č. 18/2017  – 

plnenie trvá, uznesenia č. 19/2017, č. 20/2017, č. 21/2017 a č. 22/2017 – sú splnené, uznesenia č. 

23/2017 a č. 24/2017 – plnenie trvá. Na rokovaní OZ dňa 12.6.2017 boli prijaté nasledovné 

uznesenia:  č. 25/2017, č. 26/2017 – splnené, uznesenia č. 27/2017 a č. 28/2017 – plnenie trvá.   

Záznam o kontrole plnenia uznesení bol spracovaný dňa 10.7.2017. 

     K tomuto bodu bolo  prijaté  nasledovné 

     uznesenie č. 31/2017 : 

   Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Kontrolu plnenia uznesení. 

Hlasovanie :   

                        za :  8  / Ľudovít Baffy,  Ing. Ladislav Katona,  Iveta Breznayová, Mgr. Eva 

Kovácsová, Robert Darvaš,  Robert Fogaš ,  Ľudovít Gunár a  PhDr. Juraj Zsiga  

                      proti :  0 

    zdrţal sa :  0  

4./   Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za I. polrok 2017 

       Starosta obce k tomuto bodu uviedol, ţe táto správa bola súčasťou materiálov pre poslancov.  

     K tomuto bodu bolo  prijaté  nasledovné 

     uznesenie č. 32/2017 : 

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

za I. pokrok 2017.      

 

Hlasovanie :   
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                        za :  8  / Ľudovít Baffy,  Ing. Ladislav Katona,  Iveta Breznayová, Mgr. Eva 

Kovácsová, Robert Darvaš,  Robert Fogaš ,  Ľudovít Gunár a  PhDr. Juraj Zsiga  

                      proti :  0 

    zdrţal sa :  0  

5./   Vytvorenie neziskovej organizácie – prerokovanie  /vypustené  uznesením č. 29/2017/ 

6./   Rozpočtové opatrenie č. 7/2017 – prerokovanie 

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

- Navýšenie príjmových finančných operácií vo výške ...... 53.185,- Eur 

- Navýšenie beţných výdavkov :  

     - Aktivačná činnosť – vlastné zdroje 

     -  ČOVaK – beţné výdavky na II. polrok 2017   -   

 vo výške .... ............................................................................  43.802,- Eur  

- Navýšenie kapitálových výdavkov vo výške .........................     9.383,- Eur 

- Prevod kapitálových výdavkov s kódom zdroja 41 na kód zdroja 46 / čerpanie z rezervného 

fondu/ vo výške ......................................................................................  43.802,- Eur. 

      Návrh rozpočtového opatrenia bol predloţený na pracovnom stretnutí poslancov dňa 

31.7.2017. 

 

     K tomuto bodu bolo  prijaté  nasledovné 

     uznesenie č. 33/2017 : 

  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 7/2017  v zmysle ustanovenia §14 ods.2 

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

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Hlasovanie :   

                        za :  7  / Ľudovít Baffy,  Ing. Ladislav Katona,  Iveta Breznayová,  Robert Darvaš,  

Robert Fogaš ,  Ľudovít Gunár a  PhDr. Juraj Zsiga  

                      proti :  0 

    zdrţal sa :  1/ Mgr. Eva Kovácsová 

7./   Predaj pozemku obce na základe schváleného zámeru za cenu stanovenú znaleckým 

posudkom – prerokovanie 

     Starosta k tomuto bodu uviedol,  ţe dňa 7.6.2017 uznesením č. 24/2017 bolo schválené 

zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku obce. Na základe znaleckého posudku č. 

68/2017, spracovaného znalcom Ing. Máriou Gyöngyösovou, je cena za 1m2 pozemku 7,17 Eur, 

zapísaných na LV 1647 – jedná sa o parcely registra „C“. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli 

obce a na webovom sídle obce dňa 15.6.2017. 

     K tomuto bodu bolo  prijaté  nasledovné 

      



4 
 

uznesenie č. 34/2017 : 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje priamy predaj pozemkov obce Krásnohorské Podhradie  a to 

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

47 m2,  pre Aladára Ţigu, bytom Krásnohorské Podhradie č. 509, v zmysle § 9a/ ods. 8 písm. e/ 

zák. č. 138/1991 Zb, z dôvodu osobitného zreteľa, spočívajúceho v sociálnej situácii ţiadateľa, 

ako aj vzhľadom na dlhodobé uţívanie sporného pozemku ním, na ktorom má postavenú 

nehnuteľnosť, ktorú obýva a je v uţívaní ţiadateľom, za cenu stanovenú na základe znaleckého 

posudku vo výške 767,19 eur s tým, ţe všetky náklady spojené s predmetným predajom bude 

znášať kupujúci. 

 

Hlasovanie :   

                        za :  8  / Ľudovít Baffy,  Ing. Ladislav Katona,  Iveta Breznayová, Mgr. Eva 

Kovácsová, Robert Darvaš,  Robert Fogaš ,  Ľudovít Gunár a  PhDr. Juraj Zsiga  

                      proti :  0 

    zdrţal sa :  0  

 8./   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 18,00 hod. 

 

Overovatelia :  

Ing. Ladislav Katona 

Robert Darvaš 

 

Zapisovateľ : 

Eleonóra Houzarová 

 

 

 


