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Zápisnica 
zo  zasadnutia  obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 24.4.2019 

 
 

Program: 

 

1./   Otvorenie 

2./   Určenie overovateľov + voľba návrhovej komisie 

3./   Kontrola plnenia uznesení / bod vynechaný z dôvodu neprítomnosti hl. kontrolórky/ 

4./   Územný plán obce Krásnohorské Podhradie - schválenie 

5./ Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2019 o záväznej časti ÚPN – O Krásnohorské 

Podhradie s premietnutím Zmien a doplnkov č. 01 – schválenie 

6./  Interpelácia poslancov a diskusia občanov / schválené uznesením č. 27/2019/ 

7./   Rôzne 

8./   Záver 

 

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

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

neprítomný – ospravedlnený/ 

 

 

 

1./  Otvorenie 

 

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. 6, ďalšie  body 

sa posúvajú. Ďalej starosta obce navrhol bod č.3 – Kontrola plnenia uznesení – vynechať, 

z dôvodu neprítomnosti hlavnej kontrolórky obce. 

 

K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné 

 

uznesenie č. 27/2019 :  
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  program zasadnutia OZ na deň 24.4.2019 so začiatkom o 17,30 

hod. aj s doplňujúcimi návrhmi.  

 

Hlasovanie :  

  za :  6 /  Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová, Štefan Kún, Ing. Štefan Jánosdeák, 

 Katarína Prékopová, Ing. Katarína Demková  

          proti :   2/  Ing. Ladislav Katona,  Mgr. Tibor Tóth 

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

 

Starosta obce určil overovateľov zápisnice, a to: Ing. Katarína Demková a Štefan Kún. 

Starosta obce určil návrhovú komisiu v zložení: predseda komisie – Ing. Ladislav Katona, 

členovia komisie – Mgr. Tibor Tóth a Ing. Štefan Jánosdeák 

 

K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné   

 

uznesenie č. 28/2019 :  

 

Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  návrhovú  komisiu v  zložení: predseda  komisie –                  

Ing. Ladislav Katona,  členovia komisie – Ing. Štefan Jánosdeák a Mgr. Tibor Tóth, a berie na 

vedomie určených overovateľov:  Ing. Katarína Demková a Štefan Kún.  

 

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  

 

      Bod vynechaný z dôvodu neprítomnosti hlavnej kontrolórky obce 

 

 

 4./  Územný plán obce Krásnohorské Podhradie – schválenie 

 5./ Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2019 o záväznej časti ÚPN – O Krásnohorské     

       Podhradie s premietnutím Zmien a doplnkov č. 01 – schválenie 

 

Starosta obce  uviedol, že  4. a 5. bod rokovania je z dôvodu spoločného uznesenia 

potrebné spojiť. Spracovateľom dokumentácie územného plánu obce Krásnohorské Podhradie – 

Zmeny a doplnky č. 1 bola firma ARKA Košice, obstarávateľskú činnosť v zmysle § 2a 

stavebného zákona bola zabezpečená prostredníctvom odborne spôsobilej osoby Ing. arch. 

Agnesy Hoppanovej. Výsledky z prerokovaní a súhrn všetkých písomných stanovísk došlých 

v zákonnej lehote boli odborne spôsobilou osobou vyhodnotené a premietnuté do výsledného 

elaborátu. 

 

        

       K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné 
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  uznesenie č.  29/2019 : 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní programu 

 

berie na vedomie 

stanovisko Okresného úradu Košice, odbor výstavby a bytovej politiky č. OU-KE-OVBP1-

2019/019594 zo dňa 27.03.2019 k preskúmaniu „ÚPN-O Krásnohorské Podhradie – Zmeny 

a doplnky č.1“ podľa §25 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

/stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov.  

 

súhlasí 

s vyhodnotením pripomienok podaných v rámci prerokovania návrhu „ ÚPN-O Krásnohorské 

Podhradie – Zmeny a doplnky č.1“, 

 

schvaľuje 

podľa §31 ods.1, §26 ods. 3 a §27, odst.3 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a vo väzbe na §11, odst.4, 

písm. c) a §6, odst.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 

1. ÚPN-O Krásnohorské Podhradie – Zmeny a doplnky č.1  

2. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť „ÚPN-O 

Krásnohorské Podhradie – Zmeny a doplnky č.1“, 

 

žiada 

starostu obce  

prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstaranie „ÚPN-O Krásnohorské Podhradie – 

Zmeny a doplnky č.1“: 

1. Zabezpečiť v súlade s §6, odst.8 zákona č.369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov 

vyhlásenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019 k  záväzným častiam „ÚPN-O 

Krásnohorské Podhradie – Zmeny a doplnky č.01“.   

2. Označiť dokumentáciu schváleného „ÚPN-O Krásnohorské Podhradie – Zmeny a doplnky 

č.1“ schvaľovacou doložkou v súlade s § 28, odst.1 stavebného zákona. 

3. Zabezpečiť v zmysle §28, odst.5 stavebného zákona vyhotovenie registračného listu a 

doručiť ho MDV SR s kópiou uznesenia o schválení.  

4. Zabezpečiť v súlade s §28 stavebného zákona uloženie dokumentácie „ÚPN-O Krásnohorské 

Podhradie – Zmeny a doplnky č.1“ na Obecnom úrade obce Krásnohorské Podhradie, na 

príslušnom stavebnom úrade obce a na Okresnom úrade Košice, odbor výstavby a bytovej 

politiky. 

5. Zverejniť v súlade s §27, odst.4, písm. a), b) stavebného zákona záväznú časť „ÚPN-O 

Krásnohorské Podhradie – Zmeny a doplnky č.1“ vyvesením na úradnej tabuli a doručením 

dotknutým orgánom štátnej správy. 

 

 

Hlasovanie :  

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

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

                      proti :  0  

         zdržal sa :  1/  Katarína Prékopová 
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6./   Interpelácia poslancov a diskusia občanov / schválené uznesením č. 27/2019/ 

- Na žiadosť poslankyne Kataríny Prékopovej, ohľadne dvoch faktúr, týkajúcich sa 

odovzdávania kanalizácie, starosta odpovedal, aby žiadosť bola podaná písomne na OcÚ na 

doriešenie. Ďalej sa informovala ohľadne zmluvy so SNM – starosta odpovedal, že zo strany 

obce je zmluva podpísaná. 

-  Peter Bernáth – obyvateľ na ulici Pokrokovej, sa informoval ohľadne možnej opravy ulice 

Pokrokovej, nakoľko je majetkom Štátnych lesov. Starosta odpovedal, že najprv je potrebné po 

vzájomnej dohode so ŠL odkúpiť túto cestu, urobiť výmeru cesty – geometrický plán, ktorý by 

mali aj financovať ŠL. Po jednaní s Krajským stavebným úradom – má sa uskutočniť obhliadka 

z ich strany a ŠL raz za pol roka vykonávajú presuny majetkov. 

- Poslanec Štefan Kún – sa informoval o stave komunitného centra. Starosta odpovedal, že 

projekt je odsúhlasený, prebieha kontrola verejného obstarávania Ex ante a po jeho schválení  

bude vyhlásené verejné obstarávanie na dodávateľa stavby. 

  

7./   Rôzne 

Starosta obce uviedol, že obci boli doručené žiadosti od Základnej školy Pokroková 199 Krh. 

Podhradie, a to : 

- Žiadosť o opravu strešnej krytiny – k tomuto na základe záverov  z pracovného stretnutia 

poslancov uviedol, že sa osloví odborná osoba, ktorá zistí stav a mieru poškodenia 

strešnej krytiny. 

- Žiadosť o správcu multifunkčného ihriska v letnom období – starosta uviedol, že sa to 

bude riešiť a bolo to prekonzultované riaditeľom ZŠ. 

Starosta obce informoval o Upozornení Prokurátora ohľadne potreby spracovania VZN na úseku 

čistoty a poriadku obcí, prípadne VZN na úseku ochrany zelene. V súčasnosti sa pripravuje 

návrh VZN č. 2/2019 o udržiavaní čistoty a poriadku a o správe a údržbe verejnej zelene, ktoré 

bude predmetom nasledujúceho zasadnutia OZ. 

 

8./   Záver 

      Starosta obce po prerokovaní všetkých bodov programu poďakoval všetkým prítomným za 

účasť a zasadnutie OZ ukončil. 

 

 

                                                                      Bc.  Peter  Bollo  

                                                                                             starosta obce 

 

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

 

Overovatelia:   

 

Ing. Katarína Demková                                                   

Štefan Kún                                                           

 

Zapisovateľ: 

Eleonóra Plošnicová 


