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Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 28.11.2018 

Program : 

     1./ Otvorenie  

     2./ Určenie overovateľov +  voľba návrhovej komisie 

     3./ Kontrola plnenia uznesení    

    4./  Správa z kontroly dodržiavania VZN o správe a prevádzkovaní pohrebiska a finančnej 

kontroly z nájomných zmlúv za hrobové miesta 

     5./ Rozpočtové opatrenie č. 14/2018 – prerokovanie 

     6./ Preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostu obce 

     7./ Záver 

      

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

Ing. Ladislav Katona,  PhDr. Juraj Zsiga PhD., Robert Fogaš / Mgr. Eva Kovácsová – 

neprítomná –   ospravedlnená /        

Hlavná kontrolórka obce : Ing. Ildikó Vámosová – neprítomná - ospravedlnená   

1./ Otvorenie  previedol starosta obce, privítal  poslancov  a  obyvateľov obce a  oboznámil 

prítomných 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. 44/2018 : 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje program zasadnutia OZ na deň  28.11.2018 so začiatkom 

o 17,30 hod.  

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 :  0 

 2./ Určenie overovateľov +  voľba návrhovej komisie 

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

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

PhD., členovia komisie – Ľudovít Baffy a Robert Fogaš. K tomuto bodu bolo prijaté 

nasledovné 
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 uznesenie č. 45/2018 : 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: PhDr. Juraj Zsiga PhD., 

Ľudovít Baffy  a Robert Fogaš a berie na vedomie určených overovateľov  Ivetu Breznayovú 

a  Štefana Kúna. 

Hlasovanie :  

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

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

                      proti :  0 

    zdržal sa :  0 

    3./ Kontrola plnenia uznesení  

      Správu o kontrole plnenia uznesení predložil starosta obce, nakoľko hlavná kontrolórka 

obce Ing. Ildikó Vámosová je z dôvodu pracovnej vyťaženosti neprítomná. Uznesenia zo 

zasadnutia OZ zo dňa 14.8.2018:  č. 33/2018, č. 34/2018, č. 35/2018, č. 36/2018, č. 37/2018, 

č. 38/2018, č. 39/2018 a č. 40/2018 sú splnené. Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 

18.9.2018: č. 41/2018, č. 42/2018 a č. 43/2018 sú splnené.  K tomuto bodu bolo prijaté 

nasledovné 

uznesenie č. 46/2018 : 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Kontrolu plnenia uznesení. 

Hlasovanie :  

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

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

                      proti :  0 

    zdržal sa :  0 

4./ Správa z kontroly dodržiavania VZN o správe a prevádzkovaní pohrebiska 

a finančnej kontroly z nájomných zmlúv za hrobové miesta 

     Starosta obce k tomuto bodu uviedol, že táto Správa bola vykonaná  hlavnou kontrolórkou 

obce na základe plánu činnosti, schváleného uznesením OZ č. 32/2018 zo dňa 27.6.2018 a 

bola súčasťou materiálov poslancov. 

     K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné 

uznesenie č. 47/2018 :   

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu z kontroly dodržiavania VZN o správe 

a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Krásnohorské Podhradie a finančnej kontroly 

príjmov z nájomných zmlúv za hrobové miesta a iných príjmov. 
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Hlasovanie :  

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

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

                      proti :  0 

    zdržal sa :  0 

 

 5./ Rozpočtové opatrenie č. 14/2018 – prerokovanie 

       Starosta obce k tomuto bodu uviedol, že sa jedná o úpravu rozpočtu originálnych 

kompetencií ZŠ a MŠ z dôvodu organizačných zmien a navýšenie rozpočtu ZŠ v VjS 

z dôvodu vyplatenia odchodného pre zamestnancov. Žiadosti subjektov /Základnej školy 

a Základnej školy s MŠ/ boli súčasťou materiálov poslancov. K tomuto bodu bolo prijaté 

nasledovné 

uznesenie č. 48/2018 : 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 14/2018 – navýšenie dotácie pre rok 

2018 na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, školského klubu detí a školského stravovania 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Krásnohorské Podhradie.  

Hlasovanie :  

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

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

                      proti :  0 

    zdržal sa :  0 

 

6./ Preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostu obce 

      Starosta obce k tomuto bodu uviedol, že z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti nemal 

možnosť vyčerpať zostatkovú dovolenku za kalendárny rok 2017 /9 dní/ a za kalendárny rok 

2018 /28 dní/ a požiadal poslancov o schválenie preplatenia nevyčerpanej dovolenky v počte 

37 dní, nakoľko sa končí volebné obdobie.  K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné  

uznesenie č. 49/2018 :  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje preplatenie nevyčerpanej dovolenky za kalendárny rok 2017 

a 2018  v počte 37 dní.  

Hlasovanie :  

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

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

                      proti :  0 

    zdržal sa :  0 
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7./ Záver 

      Starosta obce po prejednaní všetkých bodov zasadnutia OZ  poďakoval všetkým 

prítomným za účasť a ukončil rokovanie OZ.  Zároveň vyslovil poďakovanie  poslancom za 

ich obetavú prácu v oblasti rozvoja a chodu obce počas štvorročného volebného obdobia. 

 

        Peter  Bollo 

       starosta obce 

 

Trvanie rokovania OZ : od 17,30 hod. do 18,30 hod. 

 

Overovatelia : 

Iveta Breznayová 

Štefan Kún 

 

 

Zapisovateľ : 

Eleonóra Houzarová 

  

 

     


