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Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 14.8.2018 

Program : 

     1./  Otvorenie  

     2./  Určenie overovateľov +  voľba návrhovej komisie 

     3./  Kontrola plnenia uznesení 

     4./  Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 – určenie volebného obvodu 

     5./ Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 – určenie počtu poslancov pre volebné 

obdobie 2018 – 2022 

     6./ Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 – určenie rozsahu výkonu funkcie 

starostu obce na celé funkčné obdobie rokov 2018 - 2022 

     7./   Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za I. polrok 2018 

     8./   Rozpočtové opatrenie č. 8/2018 - prerokovanie 

     9./   Rôzne /doplnené uznesením č. 33/2018/ 

    10./  Záver 

 

Prítomní : /6/   Ing. Ladislav Katona,  Iveta Breznayová, Mgr. Eva Kovácsová, Robert 

Darvaš,  PhDr. Juraj Zsiga PhD., Štefan Kún, / Ľudovít Baffy, Ľudovít Gunár a  Robert Fogaš 

– neprítomní, ospravedlnení/   

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. Mgr. Eva Kovácsová  dala návrh na doplnenie  programu zasadnutia  ako 

bod č. 9 –  Rôzne -  ďalší bod sa posúva.  

 K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné   

     uznesenie č.  33/2018 

     Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje program zasadnutia OZ na deň  14.8.2018 so začiatkom 

o 17,30 hod. aj s  návrhom doplniť  bod  „Rôzne“ 

Hlasovanie :  

  za :  6/  Ing. Ladislav Katona,  Iveta Breznayová, Mgr. Eva Kovácsová, Robert 

Darvaš,  PhDr. Juraj Zsiga PhD., Štefan Kún  

                      proti :  0 

    zdržal sa :  0 
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2./ Určenie overovateľov +  voľba návrhovej komisie 

     Starosta obce určil overovateľov zápisnice, a to :   Iveta Breznayová – Štefan Kún 

     Starosta obce určil návrhovú komisiu v zložení : predseda komisie –   PhDr. Juraj Zsiga 

PhD., členovia komisie – Mgr. Eva Kovácsová a  Ing. Ladislav Katona 

     K tomuto bodu bolo  prijaté  nasledovné  

     uznesenie č. 34/2018 : 

     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: predseda komisie –               

PhDr. Juraj Zsiga PhD. ,  členovia komisie –  Mgr. Eva Kovácsová a Ing. Ladislav Katona,  a  

berie na vedomie určených overovateľov : Iveta Breznayová a Štefan Kún 

Hlasovanie :   

                        za :  6 / Ing. Ladislav Katona,  Iveta Breznayová, Mgr. Eva Kovácsová, Robert 

Darvaš,  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 27.6.2018 boli prijaté nasledovné 

uznesenia :  č. 27/2018, č. 28/2018, č. 29/2018, č. 30/2018, č. 31/2018 a č. 32/2018 – ktoré sú 

splnené.   

     K tomuto bodu bolo  prijaté  nasledovné 

     uznesenie č. 35/2018 : 

   Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Kontrolu plnenia uznesení. 

Hlasovanie :   

                        za :  6  /  Ing. Ladislav Katona,  Iveta Breznayová, Mgr. Eva Kovácsová, 

Robert Darvaš,  PhDr. Juraj Zsiga PhD., Štefan Kún  

                   proti :  0 

             zdržal sa :  0  

     4./ Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 – určenie volebného obvodu 

         Starosta obce k tomuto bodu uviedol, že  počet obyvateľov obce je 2723. Pri tomto 

počte obyvateľov je rozsah počtu poslancov od 7 do 9 a môže sa vytvoriť jeden volebný 

obvod. Odporúča vytvorenie jedného volebného obvodu. 

     K tomuto bodu bolo  prijaté  nasledovné 
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     uznesenie č. 36/2018 : 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnohorskom Podhradí určuje v súlade s § 166 zákona NR SR č. 

180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov jeden volebný obvod pre voľby poslancov do obecného 

zastupiteľstva pre nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022.     

 

Hlasovanie :   

                        za :  6  /  Ing.  Ladislav Katona,  Iveta Breznayová, Mgr. Eva Kovácsová, 

Robert Darvaš,  PhDr. Juraj Zsiga PhD., Štefan Kún  

                   proti :  0 

             zdržal sa :  0  

 

     5./ Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 – určenie počtu poslancov pre 

volebné obdobie 2018 – 2022 

      Starosta obce k tomuto bodu uviedol, že v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, obecné zastupiteľstvo musí určiť počet 

poslancov na celé volebné obdobie rokov 2018 – 2022. Počet poslancov sa určuje v závislosti 

od počtu obyvateľov v zmysle citovaného zákona. Počet obyvateľov obce k 10.8.2018 je 

2723. V zmysle citovaného zákona môže byť pri tomto počte obyvateľov určených 7 až 9  

poslancov. Na základe pracovného stretnutia poslancov doporučuje určiť počet poslancov 9, 

podobne ako to bolo aj v tomto volebnom období. 

     K tomuto bodu bolo  prijaté  nasledovné 

     uznesenie č. 37/2018 : 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnohorskom Podhradí určuje v súlade s § 11 ods. 3 zákona SNR 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné 

obdobie 2018 – 2022 počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Krásnohorské 

Podhradie: 9 /slovom deväť/ 

Hlasovanie :   

                        za :  6  /  Ing.  Ladislav Katona,  Iveta Breznayová, Mgr. Eva Kovácsová, 

Robert Darvaš,  PhDr. Juraj Zsiga PhD., Štefan Kún  

                   proti :  0 

            zdržal sa :  0 

     6./ Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 – určenie rozsahu výkonu funkcie 

starostu obce na celé funkčné obdobie rokov 2018 – 2022 

       Starosta k tomuto bodu uviedol, že tento bod bol prejednaný na pracovnom stretnutí 

poslancov a pri počte obyvateľov 2723 je vhodné, aby sa funkcia starostu obce  vykonávala 

na plný úväzok. 
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     K tomuto bodu bolo  prijaté  nasledovné 

     uznesenie č. 38/2018 : 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnohorskom Podhradí určuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. i/ 

zákona SNR č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé 

nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022 výkon starostu obce Krásnohorské Podhradie 

v rozsahu jedna – v plnom rozsahu. 

Hlasovanie :   

                        za :  6  /  Ing.  Ladislav Katona,  Iveta Breznayová, Mgr. Eva Kovácsová, 

Robert Darvaš,  PhDr. Juraj Zsiga PhD., Štefan Kún  

                   proti :  0 

            zdržal sa :  0 

     7./   Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za I. polrok 2018  

     Starosta obce k tomuto bodu uviedol, že správa bola súčasťou materiálov pre poslancov 

a hlavná kontrolórka obce v priebehu hodnoteného obdobia vykonávala kontrolnú činnosť, 

rozsah ktorej vyplýva z príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a na základe uznesení obecného zastupiteľstva 

v Krásnohorskom Podhradí. Táto kontrolná činnosť bola vykonávaná v súlade s plánom 

kontrolnej činnosti na I. polrok 2018, ktoré bolo schválené uznesením Obecného 

zastupiteľstva v  Krásnohorskom Podhradí č. 48/2017 za dňa 14.12.2017. 

     K tomuto bodu bolo  prijaté  nasledovné 

     uznesenie č. 39/2018 : 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

obce za I. polrok 2018 

Hlasovanie :   

                        za :  6  /  Ing.  Ladislav Katona,  Iveta Breznayová, Mgr. Eva Kovácsová, 

Robert Darvaš,  PhDr. Juraj Zsiga PhD., Štefan Kún  

                   proti :  0 

            zdržal sa :  0 

 

8./   Rozpočtové opatrenie č. 8/2018 – prerokovanie 

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

Zvýšenie bežných príjmov vo výške 1.000,00 Eur  /príjem za dlažby/ 

Zvýšenie bežných výdavkov vo výške 10.000,00 Eur 
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- výdavky na ČOV do ukončenia prevádzky 

- výdavky pre terénnych pracovníkov – vlastné – na cestovné 

- výdavky pre MOPS – vlastné – na ochranné prac. prostriedky, materiál a služby 

- výdavky na Červený kríž – sociálne služby /príspevok pre Julianu Emödiovú/ 

- výdavky na rozvoj obce – materiál 

Presuny kapitálových výdavkov v sume 9.090,00 Eur 

- z výdavkov Komunitné centrum na Detské ihrisko v sume 2.000,00 Eur 

- z výdavkov Rekonštrukcie Sobáš. sieň + Turistická ubytovňa na PD v sume 2.950,00 Eur 

- z výdavkov Rekonštrukcie zdravotného strediska na PD v sume 4.140,00 Eur. 

      Návrh rozpočtového opatrenia bol prednesený na pracovnom stretnutí poslancov dňa 

13.8.2018 a bol súčasťou materiálov  pre poslancov 

     K tomuto bodu bolo  prijaté  nasledovné 

     uznesenie č. 40/2018 : 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 8/2018 v zmysle ustanovenia §14 

ods. 2 písm. a/, b/, c/, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

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

Hlasovanie :   

                        za :  6  /  Ing.  Ladislav Katona,  Iveta Breznayová, Mgr. Eva Kovácsová, 

Robert Darvaš,  PhDr. Juraj Zsiga PhD., Štefan Kún  

                   proti :  0 

            zdržal sa :  0 

 

     9./  Rôzne /doplnené  uznesením  č. 33/2018/ 

- Mgr. Eva Kovácsová – upozornila na nesprávne uvedené dátumy v zápisnici OZ zo dňa 

27.6.2018 v bode č. 4 – Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za 

rok 2017. Správne znenie je nasledovné : 

 „Stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2017 predložila hlavná kontrolórka obce Ing. 

Ildikó Vámosová s nasledovným výrokom : 

     Návrh záverečného účtu obce Krásnohorské Podhradie za rok 2017 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.“ 

- Mgr. Eva Kovácsová – prečítala  list od anonyma, ktorý jej bol adresovaný. V liste je 

kritizovaný výkon práce jednotlivých pracovníkov, ktorí sú zapojení do aktivačnej činnosti 

a podľa pisateľa svojou nezodpovednou prácou  narúšajú pracovnú morálku. Starosta sa 
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k tomuto vyjadril, že doteraz neboli hlásené žiadne porušovania pracovnej disciplíny 

a anonymom menované osoby vykonávajú zverené úlohy k spokojnosti a zodpovedne. 

- P. Alžbeta Jobbágyová – obyvateľka obce podala ústnu sťažnosť na vyčíňanie divej zvery 

/jelene/ na miestnom cintoríne, nakoľko sústavne  požierajú živé kvety a tým poškodzujú 

hroby a pamätné tabule. Starosta obce sťažovateľku informoval, že už požiadal miestne 

poľovnícke združenie o pomoc a prípadný odstrel vysokej zveri. 

 

10./ 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 18,30 hod. 

 

Overovatelia :  

 Iveta Breznayová 

 Štefan Kún 

 

Zapisovateľ : 

Eleonóra Houzarová 

 

 

 

 

 

 


