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Zápisnica 

zo  zasadnutia  obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 26.6.2019 

 
Program: 

 

1./   Otvorenie 

2./   Určenie overovateľov + voľba návrhovej komisie 

3./   Kontrola plnenia uznesení z 27.3.2019 a 24.4.2019/ 

4./   Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2018 

5./   Záverečný účet obce za rok 2018 - prerokovanie 

6./   Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019 - prerokovanie 

7./   Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o udržiavaní čistoty a poriadku a o správe 

a údržbe verejnej zelene - prerokovanie 

8./   Správa z kontroly na služobné telefóny obce Krh. Podhradie za II. polrok 2018 

9./   Doplnenie člena v komisii školstva a sociálnych vecí 

10./ Interpelácia poslancov a diskusia občanov  

11./ Záver 

 

 

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

Tóth,  Katarína Prékopová, Ing. Katarína Demková, Jozef Görgei.  /Ing. Štefan Jánosdeák – 

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.  

 

K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné 

 

uznesenie č. 30/2019 :  

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  program zasadnutia OZ na deň 26.6.2019 so začiatkom o 17,30 

hod.  

 

Hlasovanie :  

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

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

          proti :   0 

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

 

     Starosta obce určil overovateľov zápisnice, a to: Štefan Kún a Ľudovít Baffy. Starosta obce 

určil návrhovú komisiu v zložení: predseda komisie – Mgr. Tibor Tóth, členovia komisie – Iveta 

Breznayová a Jozef Görgei 

 

K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné   

 

uznesenie č. 31/2019 :  

 

Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  návrhovú  komisiu v  zložení: predseda  komisie  –                 

Mgr. Tibor Tóth,  členovia komisie – Iveta Breznayová a Jozef Görgei a berie na vedomie 

určených overovateľov :  Štefan Kún a Ľudovít Baffy. 

 

Hlasovanie :  

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

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

          proti :  0 

    zdržal sa :  0 

 

 

 

 3./  Kontrola plnenia uznesení z 27.3.2019 a 24.4.2019 

      

     Správu o kontrole plnenia uznesení predložila hlavná kontrolórka obce, Ing. Ildikó Vámosová 

v nasledovnom znení : uznesenia č.18/2019, č 19/2019, č. 20/2019, č. 21/2019, č. 22/2019, č. 

23/2019, č. 24/2019, č. 25/2019 a č. 26/2019 zo zasadnutia OZ zo dňa 27.3.2019 sú splnené. 

Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 24.4.2019  č. 27/2019 a  č. 28/2019 sú splnené a uznesenie č. 

29/2019 sa plní. 

 

K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné  

 

uznesenie č. 32/2019 :  

 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie Kontrolu plnenia uznesení 

 

Hlasovanie :  

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

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

          proti :  0 

    zdržal sa :  0 
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4./   Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2018 

 

     Hlavná kontrolórka obce k tomuto bodu uviedla, že Návrh záverečného účtu obce 

Krásnohorské Podhradie za rok 2018 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 

zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky náležitosti podľa § 16 

ods. 5 tohto zákona a v zmysle § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol zverejnený najmenej 15 dní spôsobom 

v obci obvyklým. 

     Riadna účtovná závierka za rok 2018 a hospodárenie obce za rok 2018 v súlade s § 9 ods. 4 

zákona o obecnom zriadení a § 16. ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy boli overené audítorom. Účtovná závierka za rok 2018 bola vykonaná podľa zákona 

č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. Účtovná závierka za rok 2018 vyjadruje  verne vo 

všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu obce Krásnohorské Podhradie 

k 31.12.2018 a výsledok hospodárenia za uvedený rok je v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. 

o účtovníctve v z. n. p. 

     V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúča 

obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu obce Krásnohorské 

Podhradie za rok 2018 výrokom: celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad. 

 

5./   Záverečný účet obce za rok 2018 – prerokovanie 

 

     Starosta obce k tomuto bodu uviedol, že materiál bol zverejnený dňa 29.5.2019. Súčasťou 

materiálu je aj Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu za rok 2018. 

V zákonnej lehote neboli doručené pripomienky. 

 

K bodu č. 4 a č 5. bolo prijaté nasledovné 

 

uznesenie č. 33/2019 :  

 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie : 

     a/ stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2018 

     b/ správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky obce za rok 2018 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje : 

     a/ záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad 

     b/ použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 

56.143,71 Eur 

     c/ použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky 

 

Hlasovanie :  

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

Mgr. Tibor Tóth,  Ing. Katarína Demková, Jozef Görgei  
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          proti :   0 

    zdržal sa :  1/ K. Prékopová/ 

 

 

6./   Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019 – prerokovanie 

 

     Starosta k tomuto bodu uviedol, že plán bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 16.5.2019. 

Pred hlasovaním podala poslankyňa Katarína Prékopová doplňujúci návrh – plán kontrolnej 

činnosti doplniť o bod: kontrola využívania všetkých služobných vozidiel obce za I. polrok 2019. 

 

K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné  

 

uznesenie č. 34/2019 :  

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 

2019, doplnený o bod: Kontrola využívania všetkých služobných vozidiel obce za I. polrok 

2019. 

 

Hlasovanie :  

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

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

          proti :   0 

    zdržal sa :  0 

 

7./   Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o udržiavaní čistoty a poriadku a o správe 

a údržbe verejnej zelene – prerokovanie 

 

     Starosta obce k tomuto bodu viedol, že návrh bol zverejnený dňa 7.6.2019. V zákonnej lehote 

neboli doručené pripomienky 

 

K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné  

 

uznesenie č. 35/2019 :  

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o udržiavaní čistoty 

a poriadku a o správe a údržbe verejnej zelene 

 

Hlasovanie :  

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

Mgr. Tibor Tóth, Ing. Katarína Demková , Jozef Görgei         

          proti :   0 

    zdržal sa :  1/ K. Prékopová/ 
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8./   Správa z kontroly na služobné telefóny obce Krh. Podhradie za II. polrok 2018 

 

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

Kontrola bola vykonaná hlavnou kontrolórkou obce na základe uznesenia OZ č. 17/2019. 

 

K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné  

 

uznesenie č. 36/2019 :  

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu z kontroly na služobné telefóny obce 

Krásnohorské Podhradie za II. polrok 2018. 

 

Hlasovanie :  

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

Mgr. Tibor Tóth, Ing. Katarína Demková , Jozef Görgei    

          proti :   0 

    zdržal sa :  1/ K. Prékopová/ 

 

 

9./   Doplnenie člena v komisii školstva a sociálnych vecí 

 

     Starosta obce k tomuto bodu uviedol,  že komisia na svojom zasadnutí dňa 6.5.2019 

odporučila doplnenie členstva komisie o sociálneho pedagóga p. Ing. Mgr. Slávku Mlynár, a to 

hlavne z dôvodu riešenia problematiky záškoláctva v rámci komisie. 

 

K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné  

 

uznesenie č. 37/2019 :  

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje doplnenie člena Komisie školstva a sociálnych vecí , a to: Ing. 

Mgr. Slávka Mlynár. 

 

Hlasovanie :  

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

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

          proti :   0 

    zdržal sa :  0 

 

10./ Interpelácia poslancov a diskusia občanov  

 

- Jozef Görgei – poslanec OZ – podal písomnú interpeláciu ohľadne výroby zámkovej dlažby, 

nákupu materiálu v rámci rozpočtu a použitia dlažby v obci. 
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- Starosta obce odpovedal nasledovne: zámková dlažba sa vyrába len pre vlastnú potrebu obce, 

a to pre školy, cintorín, verejné budovy, chodníky a verejné priestranstvá, prevažne len pre 

obec. V malom množstve aj pre súkromné osoby a firmy.  

 

 

 

11./ Záver 

 

     Starosta obce po prerokovaní všetkých bodov programu, poďakoval prítomným za účasť 

a zasadnutie OZ ukončil.  

 

 

                                                 Bc. Peter Bollo 

        starosta obce 

 

 

Trvanie rokovania Obecného zastupiteľstva od 17,30 do 19,00 hod. 

 

 

Overovatelia : 

 

Štefan Kún 

Ľudovít Baffy 

 

 

Zapisovateľ : 

 

Eleonóra Plošnicová 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


