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Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 18.9.2018 

 

Program : 

     1./ Otvorenie  

     2./ Určenie overovateľov +  voľba návrhovej komisie 

     3./  Predloženie ŽoNFP v rámci výzvy OPLZ-PO5-2018-1 – Miestne občianske 

poriadkové služby v obci Krásnohorské Podhradie 

     4./   Záver        

 

Prítomní :  Iveta Breznayová, Mgr. Eva Kovácsová,  Robert Darvaš,  Robert  Fogaš, Ľudovít 

Gunár, Štefan Kún, Ľudovít Baffy, PhDr. Juraj Zsiga PhD.   

 

Neprítomný -  ospravedlnený :      Ing. Ladislav Katona 

 

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 8, obecné zastupiteľstvo je 

uznášania schopné.  

 

K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné 

 

uznesenie č. 41/2018 :  

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  program zasadnutia OZ na deň 18.9.2018 so 

začiatkom o 17,30 hod.  

  

Hlasovanie :  

  za :  8 /  Iveta Breznayová, Mgr. Eva Kovácsová , Robert Darvaš, Robert 

Fogaš, Ľudovít Gunár, Štefan Kún, Ľudovít Baffy, 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 Ľudovít Gunár. 

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

komisie –   Robert Darvaš  a PhDr. Juraj Zsiga PhD. 

   

K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné   
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uznesenie č. 42/2018 : 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení : predseda komisie – Štefan 

Kún,   členovia komisie –   Robert Darvaš  a PhDr. Juraj Zsiga  a berie na vedomie určených 

overovateľov :  Ľudovít Baffy  a  Ľudovít Gunár  

 

Hlasovanie :  

  za :  8 / Iveta Breznayová, Mgr. Eva Kovácsová,  Robert Darvaš, Robert Fogaš, 

Ľudovít Gunár, Štefan Kún, Ľudovít Baffy, PhDr. Juraj Zsiga           

          proti :  0 

    zdržal sa :  0 

  

3./   Predloženie ŽoNFP v rámci výzvy OPLZ-PO5-2018-1 – Miestne občianske 

poriadkové služby v obci Krásnohorské Podhradie 

     

Starosta obce k tomuto bodu uviedol, že Výzva bola zverejnená dňa 31.8.2018. 

Vyhlásilo ju Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program 

Ľudské zdroje so zameraním na Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí, žijúcich 

v prostredí MRK, poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach 

s prítomnosťou MRK. Uzávierka I. hodnotiaceho kola je 21.9.2018, to znamená, že projekt je 

potrebné podať do konca tohto týždňa. V rámci našej žiadosti sa uchádzame o  podporu 

vytvorenia 10 pracovných miest v trvaní 24 mesiacov. Každá hliadka musí mať minimálny 

počet dve osoby, tak by sa vytvorilo päť hliadok. Súčasťou podania tohto projektu v rámci 

povinných príloh je aj súhlas obecného zastupiteľstva s  5%  spolufinancovaním projektu 

z celkových oprávnených výdavkov. Spoluúčasť činí 12.268,12 Eur. Nakoľko projekt sa má 

realizovať počas dvoch rokov, tak ročná spoluúčasť tvorí 6.134,06 Eur. V prípade schválenia 

žiadosti bude pôvodná Zmluva o poskytnutí NFP mimoriadne ukončená a nová Zmluva by 

mala kontinuálne nadväzovať na predchádzajúcu zmluvu. Význam zapojenia je v tom, že 

nová forma zmluvného vzťahu počíta s nárastom minimálnej mzdy a celkovej ceny práce, čo 

v predchádzajúcej zmluve uvedené nebolo, a druhým dôvodom je možnosť vytvorenia 

ďalších dvoch pracovných miest. Pôvodných 8 miest ostáva zachovaných tak, ako to bolo 

uvedené v pôvodnej Zmluve o NFP. 

 

K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné 

 

            uznesenie č. 43/2018 : 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Krásnohorské Podhradie 

s c h v a ľ u j e 

1./ Predloženie žiadosti o poskytnutie NFP z Európskeho sociálneho fondu na Ministerstvo 

vnútra Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské 

zdroje /SO/, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce, 
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- Kód výzvy : OPLZ-PO5-2018-1 zameraná na zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti 

ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby 

v obciach s prítomnosťou MRK 

- Názov projektu : Miestna občianska poriadková služba v Krásnohorskom Podhradí II. 

 

2./ Výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu: Miestna občianska 

poriadková služba v Krásnohorskom Podhradí II. zo strany žiadateľa min. na 5% celkových 

oprávnených výdavkov, 

 

3./ Zabezpečenie financovania rozdielu medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými 

oprávnenými výdavkami projektu. 

 

Hlasovanie :  

  za :  8 /  Iveta Breznayová, Mgr. Eva Kovácsová , Robert Darvaš, Robert 

Fogaš, Ľudovít Gunár, Štefan Kún, Ľudovít Baffy, PhDr. Juraj Zsiga PhD.     

          proti :  0 

    zdržal sa :  0 

 

4./   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 18,30 hod. 

 

 

Overovatelia : 

Ľudovít Baffy 

Ľudovít Gunár 

 

 

Zapisovateľ : Eleonóra Houzarová 

 

 

 

 


