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Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 30.5.2018 

Program : 

     1./ Otvorenie  

     2./  Určenie overovateľov +  voľba návrhovej komisie 

     3./   Kontrola plnenia uznesení 

     4./   Správa z kontroly čerpania finančných prostriedkov /rozpočtu/ v Základnej škole             

ul. Pokroková č. 199, Krásnohorské Podhradie 

     5./   Rozpočtové opatrenie č. 3/2018 - prerokovanie 

     6./   Predloženie realizácie  projektu  CIZS – „Centrum integrovanej zdravotnej 

starostlivosti v Krásnohorskom Podhradí“  

     7./   Záver 

 

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

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

Kún     

Prítomná  hlavná kontrolórka obce  -  Ing. Ildikó Vámosová 

 1./ Otvorenie  

       Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol p. Peter Bollo, starosta obce.  Privítal  

poslancov  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.  21/2018 : 

     Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje program zasadnutia OZ na deň  30.5.2018 so začiatkom 

o 17,30 hod.   

Hlasovanie :  

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

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

Kún 

                      proti : 0 

    zdržal sa :  0 

2./ Určenie overovateľov +  voľba návrhovej komisie 

     Starosta obce určil overovateľov zápisnice, a to :   Ľudovít Baffy  a  Robert Darvaš  
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     Starosta obce určil návrhovú komisiu v zložení : predseda komisie –   Mgr. Eva 

Kovácsová, členovia komisie –  PhDr. Juraj Zsiga PhD. a Robert Fogaš 

     K tomuto bodu bolo  prijaté  nasledovné  

     uznesenie č. 22/2018 : 

     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: predseda komisie –    

Mgr. Eva Kovácsová, členovia komisie –  PhDr. Juraj Zsiga PhD. a Robert Fogaš  a  berie na 

vedomie určených overovateľov : Ľudovít Baffy  a Robert Darvaš 

Hlasovanie :   

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

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

Kún  

                      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 18.4.2018 boli prijaté nasledovné 

uznesenia :  č.12/2018, č. 13/2018, č. 14/2018, č. 15/2018, č. 16/2018 a č. 17/2018 – splnené.  

Na rokovaní OZ dňa 9.5.2018 boli prijaté nasledovné uznesenia:  č. 18/2018, č. 19/2018, č. 

20/2018 – splnené. Záznam o kontrole plnenia uznesení bol spracovaný dňa 13.4.2018 

a 3.5.2018. 

     K tomuto bodu bolo  prijaté  nasledovné 

     uznesenie č. 23/2018 : 

   Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Kontrolu plnenia uznesení. 

Hlasovanie :   

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

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

Kún 

                      proti :  0 

    zdržal sa :  0  

4./   Správa z kontroly čerpania finančných prostriedkov /rozpočtu/ v Základnej škole 

ul. Pokroková č. 199, Krásnohorské Podhradie  

       Starosta obce k tomuto bodu uviedol, že táto kontrola bola vykonaná dňa 16.3.2018 

hlavnou kontrolórkou obce na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Krásnohorskom 

Podhradí   č. 8/2018. Predmetom kontroly bola kontrola čerpania finančných prostriedkov 



3 
 

/rozpočtu/ v ZŠ ul. Pokroková č. 199  k 31.3.2018. Cieľom kontroly bolo preveriť 

dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s finančnými 

prostriedkami, zákonnosť, účinnosť, účelnosť, hospodárnosť a efektívnosť pri hospodárení 

s finančnými prostriedkami z rozpočtu obce a s vlastnými zdrojmi v zmysle všeobecne 

záväzných právnych predpisov a interných smerníc školy. Táto správa bola  súčasťou 

materiálov pre poslancov.  

     K tomuto bodu bolo  prijaté  nasledovné 

     uznesenie č. 24/2018 : 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  Správu z kontroly  čerpania finančných prostriedkov 

/rozpočtu/ v Základnej škole  ul.  Pokroková č. 199  v  Krásnohorskom Podhradí.  

 

Hlasovanie :   

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

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

Kún  

                      proti :  0 

    zdržal sa :  0  

5./   Rozpočtové opatrenie č. 3/2018 – prerokovanie 

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

- Navýšenie bežných príjmov v rozpočtovej organizácii / Základná škola  ul. Pokroková č. 

199/   

          - príjem za stravné  v sume   ..................... 60.000,00 Eur    

- Navýšenie príjmových finančných  operácií v rozpočtovej organizácii /Základná škola               

ul. Pokroková č. 199/  

         - nevyčerpané prostriedky z roku 2017 – stravné v sume ..............6.751,00 Eur 

  - Navýšenie bežných výdavkov rozpočtovej organizácii /Základná škola ul. Pokroková č. 

199/ 

         - nákup potravín v sume  ....................... 66.751,00 Eur. 

      Návrh rozpočtového opatrenia bol predložený na pracovnom stretnutí poslancov dňa 

29.5.2018. 

     K tomuto bodu bolo  prijaté  nasledovné 

     uznesenie č. 25/2018 : 

  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3/2018  v zmysle ustanovenia §14 

ods.2 písm.  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 :   
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                        za :  9  / Ľudovít Baffy,  Ing. Ladislav Katona,  Iveta Breznayová, Mgr. Eva 

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

Kún  

                      proti :  0 

    zdržal sa :  0 

6./  Predloženie realizácie projektu CIZS – „Centrum integrovanej zdravotnej 

starostlivosti v Krásnohorskom Podhradí  

     Starosta k tomuto bodu uviedol,  že v rámci tohto projektu by sa mala zrekonštruovať 

a zmodernizovať budova zdravotného strediska, v ktorej sa poskytuje primárna 

a špecializovaná ambulantná starostlivosť pre obec Krásnohorské Podhradie a jej spádovú 

oblasť. Výzva bola vyhlásená v rámci Ministerstva zdravotníctva SR. Tento zámer bol 

prerokovaný na pracovnom stretnutí poslancov dňa 29.5.2018. 

     K tomuto bodu bolo  prijaté  nasledovné 

     uznesenie č. 26/2018 : 

s ch v a ľ u je 

a) predloženie a realizáciu projektu CIZS 

názov projektu: „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Krásnohorskom Podhradí“ 

výzva na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie  primárnej zdravotnej 

starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti (kód výzvy: 

IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8) 

 

b) formu a druh poskytovaných služieb CIZS 

forma: ambulantná forma poskytovania zdravotných služieb 

druh: všeobecná ambulantná forma poskytovania služieb, špecializovaná ambulantná forma 

poskytovania služieb 

 

c) financovanie projektu  

celkové oprávnené výdavky projektu:700.000,00 EUR 

z toho príspevok z EU (95%): 665.000,00 EUR 

z toho vlastné zdroje (5%): 35.000,00 EUR 

Sumy sú uvedené vrátane DPH. 

 

d) formu zabezpečenia partnerstva CIZS 

V rámci prípravy projektového zámeru – čestné vyhlásenie (povinná príloha 17) k forme 

zabezpečenia partnerstva v CIZS). V rámci prípravy žiadosti o NFP – zmluva o partnerstve. 
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Hlasovanie :   

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

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

Kún  

                      proti :  0 

    zdržal sa :  0  

 7./   Záver 

        Starosta obce po prerokovaní všetkých bodov programu  poďakoval prítomným za účasť 

a ukončil zasadnutie OZ. 

 

        Peter Bollo 

       starosta obce 

 

Trvanie rokovania : od 17,30 do 19,00 hod. 

 

Overovatelia :  

Ľudovít Baffy 

Robert Fogaš 

 

Zapisovateľ : 

Eleonóra Houzarová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


