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Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 27.6.2018 

Program : 

     1./ Otvorenie  

     2./ Určenie overovateľov +  voľba návrhovej komisie 

     3./ Kontrola plnenia uznesení /doplnené uznesením č. 27/2018/ 

     4./  Stanovisko hlavného kontrolóra obce  k Záverečnému účtu obce za rok 2017  

      5./ Záverečný účet obce za rok 2017 - prerokovanie 

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

      7./  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018 – prerokovanie 

      8./  Záver 

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

PhDr. Juraj Zsiga PhD. / Mgr. Eva Kovácsová  a  Robert Fogaš – neprítomní, ospravedlnení/ 

Ing. Ladislav Katona – prítomný od prejednávania bodu č. 3  

 Prítomná hlavná kontrolórka obce – Ing. Ildikó Vámosová 

 

 1./ Otvorenie  

     Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce.  Privítal  poslancov a  

oboznámil ich s programom zasadnutia. Navrhol, aby do programu zasadnutia bol zaradený 

ako bod č. 3 – Kontrola plnenia uznesení, ostatné body sa posúvajú.       

 K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné   

uznesenie  č. 27/2018 : 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OZ na deň 27.6.2018 so začiatkom 

o 17,30 hod. aj s doplňujúcim návrhom doplniť  bod č. 3 – Kontrola plnenia uznesení 

Hlasovanie :  

  za :  6  /  Ľudovít Baffy,  Iveta Breznayová,  Robert Darvaš,  Štefan Kún,             

Ľudovít Gunár,  PhDr. Juraj Zsiga PhD. 

                      proti :  0 

    zdržal sa :  0 

 

2./ Určenie overovateľov +  voľba návrhovej komisie 

     Starosta obce určil overovateľov zápisnice, a to :   Ľudovít Baffy  a  PhDr. Juraj Zsiga 

PhD. 
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     Starosta obce určil návrhovú komisiu v zložení : predseda komisie –   Štefan Kún,  

členovia komisie –  Iveta Breznayová  a  Robert Darvaš 

     K tomuto bodu bolo  prijaté  nasledovné   

uznesenie č. 28/2018 : 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení :  Štefan Kún – predseda, 

členovia :  Iveta Breznayová a Robert Darvaš   a berie na vedomie určených overovateľov –  

Ľudovít Baffy a   PhDr. Juraj Zsiga PhD. 

Hlasovanie :  

  za :  6/  Ľudovít Baffy,  Iveta Breznayová,  Robert Darvaš,  Štefan Kún,                

Ľudovít Gunár,  PhDr. Juraj Zsiga PhD.  

                     proti :  0 

   zdržal sa :  0 

 

3./  Kontrola plnenia uznesení /doplnené uznesením č. 27/2018/ 

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

Vámosová  v nasledovnom znení : na rokovaní OZ dňa 30.5.2018 boli prijaté nasledovné 

uznesenia : 21/2018, č. 22/2018, č. 23/2018, č. 24/2018, č. 25/2018, ktoré sú splnené, 

uznesenie č. 26/2018 – plnenie trvá.  Záznam o kontrole plnenia uznesení bol spracovaný dňa 

21.6.2018. 

     K tomuto bodu bolo  prijaté  nasledovné 

uznesenie č. 29/2018 : 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Kontrolu plnenia uznesení 

Hlasovanie :  

  za :  7  /  Ľudovít Baffy,  Iveta Breznayová,  Robert Darvaš,  Štefan Kún,             

Ľudovít Gunár,  PhDr. Juraj Zsiga PhD., Ing. Ladislav Katona 

                     proti :  0 

   zdržal sa :  0 

 4./ Stanovisko hlavného kontrolóra obce  k Záverečnému  účtu obce za rok 2017  

        Stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2016 predložila hlavná kontrolórka obce 

Ing. Ildikó Vámosová s nasledovným výrokom : 

      Návrh záverečného účtu obce Krásnohorské Podhradie za rok 2016 je spracovaný 

v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách  územnej 

samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 tohto zákona. 
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Návrh záverečného účtu obce Krásnohorské Podhradie za rok 2017 v zmysle § 9 ods. 2 

zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy, bol zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým. 

Riadna účtovná závierka za rok 2017 a hospodárenie obce za rok 2017 v súlade s § 9 od. 4 

zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy, boli overené audítorom. 

Účtovná závierka za rok 2017 bola vykonaná poda zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. 

n. p. Účtovná závierka za rok 2017 vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach 

finančnú situáciu obce Krásnohorské Podhradie  k 31.12.2017 a výsledok hospodárenia za 

uvedený rok je v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. 

V zmysle § 16 ods.10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúča 

obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu obce Krásnohorské 

Podhradie za rok 2017 výrokom : celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad. 

 

5./ Záverečný účet obce za rok 2017 – prerokovanie 

     Starosta obce k tomuto bodu uviedol, že materiál bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 

28.5.2018. V zákonnej lehote neboli doručené pripomienky. 

K bodu č. 4 a 5 bolo prijaté nasledovné  

uznesenie č. 30/2018 :                                         

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie : 

     a./ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2017 

     b./ Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia  obce 

za rok 2017 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje : 

     a./ Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad 

     b./ Zostatok finančných operácií v sume 69.266,79 Eur na tvorbu rezervného fondu 

a použitie rezervného fondu na investičné výdavky 

 

Hlasovanie :  

  za :  7 / Ľudovít Baffy,  Iveta Breznayová, Robert Darvaš,  Štefan Kún,                 

Ľudovít Gunár,  PhDr. Juraj Zsiga PhD., Ing. Ladislav Katona 

                     proti :  0   

   zdržal sa :  0 

  

 



4 

 

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

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

- Navýšenie príjmových finančných operácií – prevod prostriedkov z rezervného fondu, kód 

zdroja  46 vo výške 112.500,00 Eur 

- Navýšenie kapitálových výdavkov s kódom zdroja 46 vo výške 112.500,00 Eur -  v tejto 

čiastke je rozpočtovaný výdaj na : 

      - rekonštrukciu miestnych komunikácií v sume 89.000,00 Eur 

      - rekonštrukciu a modernizáciu zdravotného strediska v sume 13.500,00 Eur 

     - projektovú dokumentáciu pre FK – Prezliekareň – prístavba v sume 1.500,00 Eur 

     - FK – Prezliekareň  - Prístavba – vlastný zdroj 20 % v sume 8.500,00 Eur 

- Zníženie kapitálových výdavkov s kódom zdroja 41 vo výške 89.807,00 Eur 

- Zvýšenie bežných výdavkov vo výške 63.407,00 Eur 

     Tieto položky predstavujú výdavky na : 

- špeciálne služby pri Zdravotnom stredisku v sume 3.500,00 Eur /vypracovanie ŽoP, 

manažment/ 

- v položke odmeny sa nachádza peňažné plnenie za 13. a 14. plat podľa § 118 ods.4 písm. a/ 

Zákonníka práce 

- v ďalších položkách sú odvody do poistných fondov 

- na stredisku Rozvoj obce je upravený rozpočet na mzdy a na odvody zamestnancov 

- upravená je aj položka mzdy a odvody Aktivačná činnosť § 54 – vlastné zdroje 5 % 

 

  K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné 

 uznesenie č. 31/2018 : 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 5/2018 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 :  

  za :  7 / Ľudovít Baffy,  Iveta Breznayová,  Robert Darvaš,  Štefan Kún,                 

Ľudovít Gunár,  PhDr. Juraj Zsiga PhD., Ing. Ladislav Katona 

                     proti :  0   

   zdržal sa :  0 
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7./  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018 – prerokovanie 

      Starosta obce k tomuto bodu uviedol, že tento plán bol zverejnený na úradnej tabuli obce 

dňa 4.6.2018 a bol súčasťou materiálov pre  poslancov. 

K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné 

 

 uznesenie č. 32/2018 : 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. 

polrok 2018    

Hlasovanie :  

  za :  7 /   Ľudovít Baffy,  Iveta Breznayová,  Robert Darvaš,  Štefan Kún,                 

Ľudovít Gunár,  PhDr. Juraj Zsiga PhD., Ing. Ladislav Katona 

                     proti :  0   

   zdržal sa :  0   

 

6./ Záver 

     Starosta obce po prerokovaní všetkých bodov zasadnutia OZ  poďakoval  prítomným za 

účasť a ukončil zasadnutie OZ.                              

                        

                                                                                           Peter  Bollo 

              starosta obce 

 

 

Trvanie rokovania OZ : od 17,30 hod. do 18.15 hod. 

 

Overovatelia : 

Ľudovít Baffy 

PhDr. Juraj Zsiga PhD. 

 

Zapisovateľ : 

Eleonóra  Houzarová 

  


