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Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 16.3.2018 

 

Program : 

     1./ Otvorenie  

     2./ Určenie overovateľov +  voľba návrhovej komisie 

    3./  Kontrola plnenia uznesení 

    4./  Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2018 a k návrhu        

viacročného rozpočtu na roky 2019 - 2020 

    5./  Návrh programového rozpočtu obce na roky 2018 – 2020 – prerokovanie, schválenie   

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

rok 2017 

     7./  Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2017 

     8./   Rôzne – žiadosť ZŠ o poskytnutie fin. prostriedkov – administratívna budova ZŠ 

    9./   Záver 

        

Prítomní :  Iveta Breznayová,    Robert Darvaš,  Robert  Fogaš, Ľudovít Gunár, Štefan Kún,   

Ing. Ladislav Katona,   

     Neprítomní -  ospravedlnení :  PhDr. Juraj Zsiga PhD., Mgr. Eva Kovácsová, Baffy Ľudovít 

     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, že z celkového počtu 9 poslancov je prítomných 6, obecné zastupiteľstvo je 

uznášania schopné. Na základe pracovného stretnutia poslancov dňa 13.3.2018 dal návrh na 

doplnenie  bodu č. 8 - Rôzne  -  o Zmena účelu užívania stavby – ul. Rožňavská č. 12.  

Poslanec Ľudovít Gunár navrhol, aby do programu bol zahrnutý a schválený Zámer na 

výkon správy, ktorého predmetom je „ Prevádzkovanie majetku – vodovod celá Rómska osada 

a vodojem Rómska osada Krásnohorské Podhradie.“ 

 K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné 

uznesenie č. 1/2018 :  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  program zasadnutia OZ na deň 16.3.2018 so začiatkom 

o 17,30 hod. aj s doplňujúcimi návrhmi  
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Hlasovanie :  

  za :  6/  Iveta Breznayová,    Robert Darvaš,  Robert  Fogaš, Ľudovít Gunár,    

Štefan Kún,   Ing. Ladislav Katona,   

                     proti :  0 

    zdržal 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 zložení : predseda komisie – Iveta Breznayová,    

členovia komisie –   Robert Darvaš  a  Štefan Kún 

  K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné   

uznesenie č. 2/2018: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: 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 :  6/  Iveta Breznayová,    Robert Darvaš,  Robert  Fogaš, Ľudovít Gunár,    

Štefan Kún,   Ing. Ladislav Katona,   

                     proti :  0 

    zdržal sa :  0 

   

3./   Kontrola plnenia uznesení 

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

v nasledovnom znení : na zasadnutí OZ dňa 14.12.2017 boli prijaté nasledovné uznesenia :        

č. 45/2017, č. 46/2017, č. 47/2017, č. 48/2017, č. 49/2017, č. 50/2017, č. 51/2017, č. 52/2017,     

č. 53/2017, č. 54/2017, ktoré  sú splnené.   K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné  

uznesenie č. 3/2018 : 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Kontrolu plnenia uznesení. 

Hlasovanie :  

  za :  6 /  Iveta Breznayová,    Robert Darvaš,  Robert  Fogaš, Ľudovít Gunár,    

Štefan Kún,   Ing. Ladislav Katona,   

                     proti :  0 

    zdržal sa :  0 
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  4./  Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2018 a k návrhu        

viacročného rozpočtu na roky 2019 – 2020 

      Stanovisko predložila hlavná kontrolórka obce Ing. Ildikó Vámosová s nasledovným 

záverom: 

      Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2019 – 2020 a návrh rozpočtu na rok 2018 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 2018 

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

dane a miestne poplatky za komunálny odpad a nepredvídané výdavky pri realizácii projektov. 

     V zmysle uvedeného odporúča Obecnému zastupiteľstvu v Krásnohorskom Podhradí návrh 

rozpočtu na rok 2018 a na roky 2019 a 2020  s c h v á l i ť . 

K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné  

uznesenie č. 4/2018 : 

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

na rok 2018 a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2019 -2020.  

Hlasovanie :  

  za :  6 /  Iveta Breznayová,    Robert Darvaš,  Robert  Fogaš, Ľudovít Gunár,    

Štefan Kún,   Ing. Ladislav Katona,   

                     proti :  0 

   zdržal sa :  0 

5./  Návrh programového rozpočtu obce na roky  2018 – 2020 – prerokovanie, schválenie   

       Starosta obce k tomuto bodu uviedol, že návrh bol zverejnený dňa 1.3.2018 po dobu 

zákonom stanovenej lehoty a  bol prerokovaný na zasadnutiach finančnej komisie. V danej 

lehote neboli k návrhu rozpočtu podané žiadne pripomienky. 
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K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné  

uznesenie č. 5/2018 : 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Programový rozpočet obce na rok 2018 a berie na vedomie 

návrh viacročného rozpočtu na roky 2019 - 2020. 

Hlasovanie :  

  za :  6/   Iveta Breznayová,    Robert Darvaš,  Robert  Fogaš, Ľudovít Gunár,    

Štefan Kún,   Ing. Ladislav Katona,   

                     proti :  0 

    zdržal sa :  0 

 

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

rok 2017 

       Starosta obce k tomuto bodu uviedol, že finančnú kontrolu poskytnutých dotácií za rok 2017 

vykonala hlavná kontrolórka obce dňa 7.2.2018  na základe plánu kontrolnej činnosti za I. polrok 

2018 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 Džajany Krh. 

Podhradie. Táto správa bola súčasťou materiálov pre poslancov OZ. 

K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné  

uznesenie č. 6/2018: 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu z finančnej kontroly poskytovaných dotácií 

Obcou Krásnohorské  Podhradie  za rok 2017. 

Hlasovanie :  

  za :  6/  Iveta Breznayová,    Robert Darvaš,  Robert  Fogaš, Ľudovít Gunár,    

Štefan Kún,   Ing. Ladislav Katona,   

                     proti :  0 

   zdržal sa :  0 

 

7./  Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2017 

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

dňa 10.1.2018 a bola súčasťou materiálov pre poslancov OZ. 

 

K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné  
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uznesenie č. 7/201 : 

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

za II. polrok 2017. 

Hlasovanie :  

  za :  6 /  Iveta Breznayová,    Robert Darvaš,  Robert  Fogaš, Ľudovít Gunár,    

Štefan Kún,   Ing. Ladislav Katona,   

                     proti :  0 

  zdržal sa :  0 

 

8./   Rôzne ţiadosť ZŠ o poskytnutie fin. prostriedkov – administratívna budova ZŠ 

      A./ ţiadosť ZŠ o poskytnutie fin. prostriedkov – administratívna budova ZŠ 

      Starosta obce k tomuto bodu uviedol, že ZŠ ul. Pokroková č. 199 listom požiadala  o 

poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na elimináciu  vzniknutých porúch na  

administratívnej budove ZŠ. Predseda finančnej komisie Ing. Ladislav Katona podal informáciu 

v tom zmysle, že je potrebné poskytnúť finančné prostriedky na krytie vzniknutých nákladov 

a zároveň predložil návrh uznesenia z pracovného stretnutia, konaného dňa 13.3.2018. 

K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné  

uznesenie č. 8/2018 : 

Obecné zastupiteľstvo poveruje hlavného kontrolóra obce na vykonanie kontroly čerpania 

finančných prostriedkov v Základnej škole, Pokroková 199, Krh. Podhradie, a to v termíne do 

30.4.2018.  

Hlasovanie :  

  za :  5/   Robert Darvaš,  Robert  Fogaš, Ľudovít Gunár, Štefan Kún,                       

Ing. Ladislav Katona,   

                     proti :  0 

    zdržal sa :  1/ Iveta Breznayová 

      Po záveroch  z tejto kontroly sa OZ vráti k posudzovaniu predmetnej žiadosti. 

 

B./  Ţiadosť o zmenu účelu uţívania stavby, nachádzajúcej sa na ulici  Roţňavskej č. 12 

     Starosta k tomuto bodu uviedol, že budova, v ktorej sa momentálne nachádza sobášna sieň, je 

minimálne využívaná na obrady. Z toho dôvodu by bolo nutné zmeniť funkcionalitu a účel tejto 

nehnuteľnosti kvôli efektívnejšiemu využitiu, a to zmenou účelu stavby na ubytovacie 

zariadenie, nakoľko obec nedisponuje adekvátnym ubytovacím zariadením. 

K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné  
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uznesenie č. 9/2018 : 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu účelu využívania stavby nachádzajúcej sa na ulici 

Rožňavská č. 12 na ubytovacie zariadenie.   

Hlasovanie :  

  za :  6/  Iveta Breznayová,    Robert Darvaš,  Robert  Fogaš, Ľudovít Gunár,    

Štefan Kún,   Ing. Ladislav Katona,   

                proti :  0 

                zdržal sa :  0 

 

C./ Starosta obce podal informáciu o Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie – 

„Detské ihriská“. Obec Krásnohorské Podhradie opätovne spracovala žiadosť o poskytnutie 

dotácie v programe  Podpora rozvoja  športu na rok 2018. Jedná sa o možnosť poskytnutia 

finančných  prostriedkov na výstavbu detského ihriska, kde obec požiadala o dotáciu vo výške 

11.512,80 Eur. Spoluúčasť by mala byť minimálne vo výške 1.022,80 Eur z celkových  

nákladov. 

K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné  

uznesenie č. 10/2018 : 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu ohľadne vypracovania žiadosti o poskytnutie 

finančných prostriedkov na výstavbu detského ihriska.   

Hlasovanie :  

  za :  6 /   Iveta Breznayová,    Robert Darvaš,  Robert  Fogaš, Ľudovít Gunár,    

Štefan Kún,   Ing. Ladislav Katona,   

                      proti :  0 

                zdržal sa :  0 

 

D./ Starosta obce na základe doplňujúceho návrhu poslanca Ľudovíta Gunára predložil návrh na 

uznesenie na schválenie Zámeru na výkon správy, ktorého predmetom je vodovod a vodojem 

v Rómskej osade. Zároveň uviedol, že v Obecných novinách  v decembri 2016 bol zverejnený 

článok, kde celý proces  je podrobne vysvetlený. 

K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné  

uznesenie č. 11/2018 : 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zámer na výkon správy, ktorého predmetom je 

„Prevádzkovanie majetku – Vodovod celá Rómska osada a  vodojem Rómska osada  

Krásnohorské Podhradie“.  
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Hlasovanie :  

  za :  5 /  Iveta Breznayová,    Robert Darvaš,  Robert  Fogaš, Ľudovít Gunár,        

Ing. Ladislav Katona,   

               proti :  0 

              zdržal sa :   1/  Štefan Kún           

 

  9./  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 18,40 hod. 

 

 

Overovatelia : 

Ing. Ladislav Katona 

Ľudovít Gunár 

 

Zapisovateľ : Eleonóra Houzarová 

 

 


