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Zápisnica 

zo zasadnutia obecného  zastupiteľstva,  ktoré sa uskutočnilo dňa 18.4.2018 

 

Program : 

1./ Otvorenie 

2./ Určenie overovateľov + voľba návrhovej komisie 

3./ Kontrola plnenia uznesení 

4./ Zámer – nájomná zmluva FK – obec 

5./ Zmluva o výkone správy majetku obce Vodovod RO + vodojem RO  /prevádzkovanie/   

6./ Založenie neziskovej organizácie 

7./ Záver 

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

Robert Darvaš, Štefan Kún,  Robert 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  

všetkých  prítomných  a  oboznámil ich  s programom zasadnutia. Konštatoval, že z celkového 

počtu 9 poslancov je prítomných 9, obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.   

 K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné  

uznesenie č.  12/2018 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje program zasadnutia OZ na deň  18.4.2018 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 

    zdržal sa :  0 

2./ Určenie overovateľov + voľba návrhovej komisie 

Starosta obce určil overovateľov zápisnice, a to :   Iveta Breznayová a Robert Fogaš 

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

členovia komisie –  Ľudovít Baffy a Ľudovít Gunár. 

 K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné  
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uznesenie č.  13/2018 : 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Eva Kovácsová, Ľudovít 

Baffy a Ľudovít Gunár a berie na vedomie určených overovateľov Ivetu Breznayovú a Roberta 

Fogaša.   

Hlasovanie :  

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

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

                      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 rokovaní OZ dňa 16.3.2018 boli prijaté nasledovné uznesenia:  č. 

1/2018, č. 2/2018, č. 3/2018, č. 4/2018, č. 5/2018, č. 6/2018, č. 7/2018,  – sú splnené, uznesenie č. 

8/2018 – plnenie trvá, uznesenia č. 9/2018, č. 10/2018 a č. 11/2018 sú splnené. Záznam o kontrole 

plnenia uznesení bol spracovaný dňa 13.4.2018. K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné  

uznesenie č.  14/2018 : 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.  

Hlasovanie :  

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

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

                      proti :  0 

    zdržal sa :  0 

 

4./ Zámer – nájomná zmluva FK – obec 

     Starosta obce k tomuto bodu uviedol, že nájomná zmluva sa uzatvorí z hľadiska osobitného 

zreteľa, ktorý spočíva v dlhoročnom užívaní predmetu nájmu futbalovým klubom z dôvodu 

rozvoja športu v obci. Návrh Zámeru bol prerokovaný a doplnený na pracovnom stretnutí 

poslancov dňa 16.4.2018. K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné  

uznesenie č.  15/2018 : 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zámer  - Nájomnú zmluvu, ktorej predmetom sú nehnuteľnosti    

stavby prezliekárne,  nachádzajúcej sa v k. ú. Krásnohorské Podhradie, súp. č. 650, postavenej na 

parc. č. 606/12,  o výmere 221 m2  a  pozemku ostatná plocha (futbalové ihrisko), parc. č. 606/8 
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o výmere 9755 m2, nachádzajúcom sa v k.ú. Krásnohorské Podhradie, obe zapísané na LV č. 689, 

pozemku ostatná plocha parc. č. 3725 o výmere 2074 m2 nachádzajúcom sa v k.ú. Krásnohorské 

Podhradie,  zapísanom na LV č. 1647, vedených Správou katastra v Rožňave. 

Hlasovanie :  

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

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

                      proti :  0 

    zdržal sa :  0 

5./ Zmluva o výkone správy majetku obce Vodovod RO + vodojem RO  /prevádzkovanie/   

     Starosta obce k tomuto bodu uviedol, že týmto spôsobom sa zabezpečí výkon správy majetku 

obce, spočívajúci v prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku vlastníka. Zároveň zdôraznil, že 

nejedná sa o predaj, resp. prevod majetku obce. Navrhol, aby zmluva bola uzatvorená na dobu 

určitú, a to na 10 rokov. Predmetné prevádzkovanie tohto majetku zabezpečí Východoslovenská 

vodárenská spoločnosť. Zámer na výkon správy, ktorého predmetom je „ Prevádzkovanie 

majetku – Vodovod celá Rómska osada a vodojem Rómska osada Krásnohorské Podhradie“, bol 

schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.3.2018, uznesením č. 11/2018. K tomuto bodu bolo 

prijaté nasledovné  

uznesenie č.  16/2018 : 

 

Obecné zastupiteľstvo predložený návrh zmluvy o výkone správy majetku obce „Vodovod rómska 

osada + vodojem rómska osada“ s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a. s: 

a)      prerokovalo  

 

- bez pripomienok 

  

b)      schvaľuje 

               1. zverenie majetku obce /presná definícia/ do správy pre VVS, a. s. v účtovnej hodnote 

215.298,56 € 

             2.  podstatné náležitosti zmluvy o zverení majetku obce do správy VVS, a.s.   

                  /definovať zverený majetok, platobné podmienky, účel majetku, čas výkonu správy,  

najdôležitejšie  práva a povinnosti zmluvných strán/   

Hlasovanie :  

  za :  8  / Ľudovít Baffy,  Ing. Ladislav Katona,  Iveta Breznayová,  Robert Darvaš,  

Štefan Kún,  Robert Fogaš ,  Ľudovít Gunár a PhDr. Juraj Zsiga  

                      proti :  0 

    zdržal sa :  1/ Mgr. Eva Kovácsová/ 
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6./ Založenie neziskovej organizácie 

     Starosta obce k tomuto bodu uviedol, že poslanci na pracovnom stretnutí dňa 16.4.2018 dospeli 

k tomu, že je dôležité pre obec založiť neziskovú organizáciu s názvom „ Krásna Hôrka“ z dôvodu 

poskytovania všeobecne prospešných služieb pre obyvateľov obce, a to podľa zákona č.  213/1997 

Z.z o neziskových organizáciách, poskytujúcich všeobecne prospešné služby v  platnom znení. 

K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné  

uznesenie č.  17/2018 : 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje založenie neziskovej organizácie s názvom „Krásna Hôrka“, 

podľa  zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné 

služby v platnom znení.  

Hlasovanie :  

  za :  8  / Ľudovít Baffy,  Ing. Ladislav Katona,  Iveta Breznayová,  Robert Darvaš,  

Štefan Kún,  Robert Fogaš ,  Ľudovít Gunár a PhDr. Juraj Zsiga  

                      proti :  0 

    zdržal sa :  1/ Mgr. Eva Kovácsová/ 

7./ 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 

Robert Fogaš  

 

Zapisovateľ : 

Eleonóra Houzarová 

 


