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Zápisnica 

zo  zasadnutia  obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 27.3.2019 

 

Program: 

 

1./   Otvorenie 

2./   Určenie overovateľov + voľba návrhovej komisie 

3./   Kontrola plnenia uznesení 

4./ Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného programového rozpočtu obce 

Krásnohorské Podhradie na roky 2020 – 2021 a k návrhu finančného rozpočtu obce na rok 2019 

5./   Návrh programového rozpočtu obce na roky 2019 – 2021 – prerokovanie, schválenie 

6./   SNM – Zmluva o združení – prerokovanie 

7./ Zmluva o budúcej zmluve o výpožičke časti pozemkov v kat. území obce Krásnohorské 

Podhradie –prerokovanie 

8./   Členstvo v komisiách OZ – zmena + doplnenie 

9./    Interpelácia poslancov a diskusia  občanov      /doplnené uznesením č. 18/2019/ 

10./   Záver 

 

 

 

Prítomní :  Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová, Ing. Ladislav Katona,  Štefan Kún,  Ing. Štefan 

Jánosdeák, Mgr. Tibor Tóth,  Katarína Prékopová, Ing. Katarína Demková, Jozef Görgei – 

prítomný od bodu č. 6 /18.00 hod./ 

 

Prítomná hlavná kontrolórka obce : Ing. Ildikó Vámosová 

 

1./ Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol  Bc. 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. 

Návrh na uznesenie ohľadne zaradenia bodu Interpelácia poslancov a diskusia občanov, ktorý 

podala Katarína Prékopová, bol schválený ako bod č. 9, ďalší bod sa posúva 

 

K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné 

 

uznesenie č. 18/2019 :  

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  program zasadnutia OZ na deň 27.3.2019 so začiatkom o 17,30 

hod. aj s doplňujúcim návrhom 

 

Hlasovanie :  

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

Ing. Štefan Jánosdeák, Mgr. Tibor Tóth,  Katarína Prékopová, Ing. Katarína Demková  

          proti :   0 

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

 

            Starosta obce určil overovateľov zápisnice, a to : Ing. Ladislav Katona a Mgr. Tibor Tóth  

Starosta obce určil návrhovú komisiu v zložení: predseda komisie – Ing. Katarína Demková, 

členovia komisie – Ing. Štefan Jánosdeák  a Iveta Breznayová 

 

K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné   

 

uznesenie č. 19/2019 :  

 

Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  návrhovú  komisiu v  zložení : predseda  komisie –                  

Ing. Katarína Demková,  členovia komisie – Ing. Štefan Jánosdeák a Iveta Breznayová a berie na 

vedomie určených overovateľov:  Ing. Ladislav Katona a Mgr. Tibor Tóth  

 

Hlasovanie :  

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

Ing. Štefan Jánosdeák, Mgr. Tibor Tóth,  Katarína Prékopová, Ing. Katarína Demková           

          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  zasadnutí  OZ dňa 6.3.2019 boli prijaté nasledovné 

uznesenia : č. 1/2019, č. 2/2019, č. 3/2019, č. 4/2019, č. 5/2019, č. 6/2019, č. 7/2019, č. 8/2019, 

č. 9/2019, č. 10/2019, č. 11/2019, č. 12/2019, č. 13/2019, č. 14/2019, č. 15/2019 a č. 16/2019, 

ktoré sú splnené, uznesenie č. 17/2019 ostáva v platnosti. 

 

       K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné 

 

uznesenie č. 20/2019 : 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Kontrolu plnenia uznesení. 

 

Hlasovanie :  

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

Ing. Štefan Jánosdeák, Mgr. Tibor Tóth,  Katarína Prékopová, Ing. Katarína Demková 

                     proti :  0 

    zdržal sa :  0 
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 4./   Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného programového rozpočtu obce 

Krásnohorské Podhradie na roky 2020 – 2021 a k návrhu finančného rozpočtu obce na rok 

2019 

 

     Stanovisko predložila hlavná kontrolórka obce, Ing. Ildikó Vámosová, a uviedla, že návrh 

viacročného rozpočtu obce na roky 2020 – 2021 a návrh rozpočtu obce na rok 2019 je 

spracovaný ako  programový rozpočet podľa § 9 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

      Návrh rozpočtu zohľadňuje aj  ustanovenia zákona č. 583/2004 Z.z. o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení  neskorších 

predpisov, zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej 

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

597/2003 Z. .z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení 

neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne normy. Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade 

so všeobecne záväznými nariadeniami a internými predpismi obce.  

      Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený /12.3.2019/ v obci spôsobom obvyklým v zákonom 

stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

       V príjmovej časti rozpočtu na rok 2019 predpokladá nasledovné riziká: krátenie podielových 

daní, nenaplnenie príjmov za miestne dane a miestne poplatky za komunálny odpad 

a nepredvídané výdavky pri realizácii projektov. 

       V zmysle uvedeného hlavná kontrolórka obce odporúča Obecnému zastupiteľstvu 

v Krásnohorskom Podhradí návrh rozpočtu na rok 2019 a na roky 2020 a 2021 schváliť. 

 

        

       K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné 

 

 

  uznesenie č.  21/2019 : 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného 

programového rozpočtu obce Krásnohorské Podhradie na roky 2020 – 2021 a k návrhu 

finančného rozpočtu obce na rok 2019. 

 

  

Hlasovanie :  

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

Štefan Jánosdeák, Mgr. Tibor Tóth,  Katarína Prékopová, Ing. Katarína Demková 

  proti :  0 

        zdržal sa :  0 
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 5./  Návrh programového rozpočtu obce na roky 2019 – 2021 – prerokovanie, schválenie 

      

     Starosta obce k tomuto bodu uviedol, že Návrh bol zverejnený dňa 12.3.2019 po dobu 

zákonom stanovenej lehoty  a bol prerokovaný na zasadnutiach finančnej komisie. K návrhu 

rozpočtu bola podaná pripomienka poslankyne Kataríny Prékopovej. Táto pripomienka bola 

zaprotokolovaná v deň zasadnutia OZ /27.3.2019/, nakoľko bola zaslaná v predošlý deň večer. 

V zmysle zákona o obecnom zriadení lehota pripomienok k Návrhu rozpočtu obce je 

desaťdňová, ktorá začína plynúť dňom vyvesenia, t.j. 12.3.2019. Následne pripomienky sa musia 

predložiť poslancom OZ v písomnej forme najneskôr tri dni pred  rokovaním obecného 

zastupiteľstva. Zmeny v rozpočte v priebehu rozpočtového roka je možné realizovať aj 

rozpočtovými opatreniami. 

       

K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné  

 

  uznesenie č.  22/2019 : 

 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Programový rozpočet obce na rok 2019 a berie na vedomie 

návrh viacročného rozpočtu na roky 2020 -  2021. 

 

Hlasovanie :  

                  za :  7  /  Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová, Ing. Ladislav Katona,  Štefan Kún,   Ing. 

Štefan Jánosdeák, Mgr. Tibor Tóth,  Ing. Katarína Demková 

   proti :  1/ K.  Prékopová 

   zdržal sa :  0 

 

6. /   SNM – Zmluva o združení – prerokovanie 

  

      Starosta obce k tomuto bodu uviedol, že návrh Zmluvy, do ktorej boli zapracované 

pripomienky poslancov OZ a pripomienky právnika obce JUDr. Ladislava Csákóa, bol súčasťou 

materiálov pre poslancov.  

    

       K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné 

 

      uznesenie č.  23/2019 : 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podmienky Zmluvy o združení medzi SNM - Múzeum Betliar 

a obcou Krásnohorské Podhradie.   

 

Hlasovanie :  

                  za :  6 /  Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová, Ing. Ladislav Katona,   Ing. Štefan 

Jánosdeák, Mgr. Tibor Tóth,  Ing. Katarína Demková 

              proti :  0 

        zdržal sa :  3/ Jozef Görgei, Štefan Kún, Katarína Prékopová 

                           /hlasovalo 9 poslancov – Jozef Görgei prítomný/ 
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7./   Zmluva o budúcej zmluve o výpožičke časti pozemkov v kat. území obce Krásnohorské 

Podhradie –prerokovanie  

 

      Starosta obce k tomuto bodu predložil návrh uznesenia. 

  

K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné 

 

       uznesenie č.  24/2019 : 

 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o výpožičke časti 

pozemkov v katastrálnom území obce Krásnohorské Podhradie parc. č. KN-C  395/1, 387/5, 

606/6, 3730, 3728, 606/8 a 3723 pre občianske združenie THE RACE, so sídlom Jablonov nad 

Turňou č. 224 za účelom realizácie kultúrno – športového podujatia.   

 

Hlasovanie :  

                  za : 9/  Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová, Ing. Ladislav Katona,  Štefan Kún, Jozef 

Görgei,  Ing. Štefan Jánosdeák, Mgr. Tibor Tóth,  Katarína Prékopová, Ing. Katarína Demková 

               proti :  0 

         zdržal sa :  0 

  

  

8./  Členstvo v komisiách OZ – zmena + doplnenie    

 

         Starosta obce k tomuto bodu uviedol, že sa jedná o zmenu členstva v komisii výstavby, 

životného prostredia a ochrany verejného poriadku, nakoľko sa p. Sylvia Szaniszló vzdala 

funkcie člena stavebnej komisie dňom 6.3.2019. Starosta obce navrhol za člena komisie p. 

Františka Stoklasu. Zároveň navrhol, aby p. Mgr. Ladislav Molnár, ako aktívne zapájajúci sa do 

vydávania obecných novín a p. František Stoklasa, ktorý sa aktívne podieľa na zabezpečovaní 

obecných akcií, sa stali členmi komisie pre kultúru. 

 

K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné 

 

       uznesenie č.  25/2019 : 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zrušenie členstva p. Sylvie Szaniszló v komisii výstavby, 

životného prostredia a ochrany verejného poriadku dňom 6.3.2019.  

Zároveň obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

a) Doplnenie člena Komisie výstavby, životného prostredia a ochrany verejného poriadku 

komisie a to: Františka Stoklasu. 

b) Doplnenie členov  Komisie pre kultúru a to:  Mgr. Ladislava Molnára a Františka 

Stoklasu.  
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Hlasovanie :  

                  za :  9  /  Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová, Ing. Ladislav Katona,  Štefan Kún, Jozef 

Görgei,  Ing. Štefan Jánosdeák, Mgr. Tibor Tóth,  Katarína Prékopová, Ing. Katarína  Demková 

              proti :  0 

        zdržal sa :  0 

  

  

 

 9./   Interpelácia poslancov a diskusia  občanov      /doplnené uznesením č. 18/2019/ 

 

- Štefan Kún – navrhol prerokovať so správcom cesty možnosť osadenie zvodidiel na odbočku 

zo štátnej cesty smerom na obec Pača,  

- Katarína Prékopová – požiadala informáciu ohľadne kanalizačných prípojok v Rómskej osade 

a v obci – starosta vysvetlil, že tieto sa môžu realizovať na základe žiadostí, podaných na adresu  

VVaK 

- Mgr. Tibor Tóth – navrhol vytvoril emailové adresy pre jednotlivých poslancov na webovej 

stránke obce, z dôvodu aby sa na nich mohli občania priamo obrátiť,  

 

           Na základe návrhu poslanca Mgr. Tibora Tótha bolo prijaté nasledovné 

 

 uznesenie  č. 26/2019 : 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo vytvorenie e – mailových adries pre poslancov na internetovej 

stránke obce 

 

 Hlasovanie :  

                  za :  8  /  Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová,   Štefan Kún, Jozef Görgei,  Ing. Štefan 

Jánosdeák, Mgr. Tibor Tóth,  Katarína Prékopová, Ing. Katarína  Demková 

              proti :  0 

        zdržal sa :  0 

 

/hlasovalo 8 poslancov – Ing. Ladislav Katona neprítomný / 

 

 

- Starosta obce prečítal list p. Mgr. Ladislava Mikulu, v ktorom p. Mgr. Mikula oznamuje 

ukončenie svoje vyše desaťročné pôsobenie v obecných novinách Život pod hradom z osobných 

i pracovných dôvodov  ku dňu 31.3.2019. Svoju žiadosť odôvodnil p. Mgr. Mikula osobne tým, 

že zo strany poslankyne Kataríny Prékopovej došlo k invektívnym názorom na jeho prácu 

v oblasti gramatiky v článkoch obecných novín. 
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 13./  Záver 

 

       Starosta obce po prerokovaní všetkých bodov zasadnutia OZ poďakoval všetkým prítomným 

za účasť a zasadnutie OZ ukončil. 

  

  

Trvanie rokovania Obecného zastupiteľstva od 17,30 do 18.30 hod.  

 

 

     

 

 

Overovatelia:   

 

Ing. Ladislav Katona                                                  Bc. Peter  BOLLO 

                 starosta obce 

Mgr. Tibor Tóth                                                               

  

 

 

Zapisovateľ: 

 

Eleonóra Houzarová  

 

 

 

  


