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Zápisnica 

 

zo  zasadnutia  obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 24.9.2019 

 

Program: 

 

1./   Otvorenie 

2./   Určenie overovateľov + voľba návrhovej komisie 

3./   Kontrola plnenia uznesení  

4./   Správa o vykonaní kontroly čerpania rozpočtu v Materskej škole Krásnohorské    

       Podhradie Lipová č.115, k 30.06.2019 

5./   Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1.polrok 2019 

6./    Správa z kontroly nákladov na služobné autá obce Krásnohorské Podhradie na I. polrok  

       2019 

7./   Otvorenie územného plánu obce č.3 

8./   Rozpočtové opatrenie č.6/2019 - prerokovanie 

9./   Rôzne 

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 , Ing. Štefan Jánosdeák , 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.  

 

K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné 

 

uznesenie č. 38/2019 :  

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  program zasadnutia OZ na deň 24.9.2019 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, Ing. Štefan Jánosdeák 

          proti :   0 

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

 

Starosta obce určil overovateľov zápisnice, a to: Mgr. Tibor Tóth a Ľudovít Baffy. 

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

členovia komisie – Ing. Štefan Jánosdeák a Ing. Ladislav Katona 

 

K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné   

 

uznesenie č. 39/2019 :  

 

Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  návrhovú  komisiu v  zložení : predseda  komisie –                  

Ing. Katarína Demková,  členovia komisie – Ing. Štefan Jánosdeák  a Ing. Ladislav Katona 

a berie na vedomie určených overovateľov:  Ľudovít Baffy a Mgr. Tibor Tóth 

 

Hlasovanie :  

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

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

          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.30/2019, č 31/2019, č. 32/2019, č. 33/2019 sú splnené,  

č.34/2019 sa plní priebežne a č. 35/2019, č. 36/2019 a č. 37/2019  sú splnené. 

  

K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné  

 

uznesenie č. 40/2019 :  

 

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 , Ing. Štefan Jánosdeák          

          proti :  0 

    zdržal sa :  0 

 

4./ Správa o vykonaní kontroly čerpania rozpočtu v  Materskej škole Krásnohorské 

Podhradie , Lipová č.115, k 30.06.2019 

 

     Starosta obce k tomuto bodu uviedol, že táto správa bola súčasťou materiálu pre poslancov. 

 

K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné  
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uznesenie č. 41/2019 :  

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o vykonaní kontroly čerpania rozpočtu 

v Materskej škole Krásnohorské Podhradie, Lipová č. 115, k 30.06.2019. 

 

 

Hlasovanie :  

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

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

          proti :  0 

    zdržal sa :  0 

 

 

5./  Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2019 

 

Starosta obce k tomuto bodu uviedol, že táto správa bola súčasťou materiálu pre poslancov 

 

K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné  

 

uznesenie č. 42/2019 :  

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. 

polrok 2019. 

 

 

Hlasovanie :  

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

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

              proti :   0 

    zdržal sa :  0 

 

6./   Správa z kontroly nákladov na služobné autá obce Krásnohorské Podhradie  na  I. 

polrok  2019 

 

     Starosta k tomuto bodu uviedol, že správa bola vypracovaná hlavnou kontrolórkou obce 

Ing.Ildikó Vámosovou a bola súčasťou materiálov pre poslancov. 

 

K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné  

 

uznesenie č. 43/2019 :  

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu z kontroly nákladov na služobné autá obce 

Krásnohorské Podhradie za I. polrok 2019 a ukladá splniť odporúčania uvedené v závere správy 

o kontrole nákladov na služobné autá.  Aktualizovať Vnútorný predpis o podmienkach 
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používania služobných motorových vozidiel obce, a zároveň pripraviť návrh na odpredaj 

služobného vozidla Scudo do konca kalendárneho roka 2019. 

 

Hlasovanie :  

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

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

          proti :   0 

    zdržal sa :  1 / Ing. Katarína Demková 

 

7./   Otvorenie územného plánu obce č.3 

 

Starosta na návrh poslancov odkladá tento bod programu na najbližšie zasadnutie OZ po 

prerokovaní na pracovnej porade. 

 

 

K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné  

 

uznesenie č. 44/2019 :  

 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí so stiahnutím bodu č.7 z programu rokovania OZ 

 

Hlasovanie :  

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

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

          proti :   0 

    zdržal sa :  0 

 

8./  Rozpočtové opatrenie č.6/2019 - prerokovanie  

 

     Starosta obce k tomuto bodu uviedol,  že sa jedná o :  

 

Zvýšenie bežných príjmov vo výške 12. 000,00 € (zvýšenie príjmu z podielových daní ) 

 

Zvýšenie bežných výdavkov vo výške 14.152 ,00 € 

 

- výdavky na Rozvoj obce – tarifný plat, odvody a odmeny 

-  výdavky na poštové služby- pre stavebné veci  

-  výdavky na odmeny – 14 plat – OcÚ 

-  výdavky na hmotnú núdzu – materiál/palivové drevo/ 

-  výdavky na notárske ,právne a advokátske služby 

-  výdavky na postenie majetku - zvýšenie poistného 

 

Presuny medzi bežnými výdavkami v sume 2.450,00 € 
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Presuny kapitálových výdavkov v sume 2.660,00 € 

 

- z výdavkov Rekonštrukcia modernizácia Sob. sieň +Turistická ubytovňa v sume 2.660,0€ 

- na výdavky Prevencia kriminality -kamerový systém - navýšenie vlastných výdavkov 

o 1 520,00 € 

- na vypracovanie projektovej dokumentácie riešenie havarijného stavu strechy ZŠ s VJS 

 

Zvýšenie výdajových finančných operácií o 300,00 € 

  

- výšenie návratnej finančnej výpomoci – jednotlivcovi / výdavky na pohreb/ 

 

     Návrh rozpočtového opatrenia bol prednesený na pracovnom stretnutí poslancov dňa 

23.9.2019 a bol súčasťou materiálov poslancov.  

 

K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné  

 

uznesenie č. 45/2019 :  

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č.6/2019 v zmysle ustanovenia §14 ods.2 

pism. a), b), c), d) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Hlasovanie :  

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

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

       

          proti :   0 

    zdržal sa :  1/ K. Prékopová/ 

 

9./   Rôzne 

 

Obci boli doručené žiadosti : 

- Žiadosti  veliteľa DHZO  Petra Bernátha o opravu vozidla Liaz RTO + zriadenie 

posilňovne pre členov DHZO a preplatenie 50% z ceny vodičského oprávnenia skupiny 

„C“ pre dvoch členov DHZO 

 

K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné  

 

uznesenie č. 46/2019 :  

 

Obecné zastupiteľstvo ukladá zvolať pracovné stretnutie, na ktorom sa prejednajú podané 

žiadosti veliteľa DHZO o fungovaní organizácie. 

 

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

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

          proti :   0 

    zdržal sa :  0 

 

 Žiadosť ZŠ Pokroková 199 o navýšení rozpočtu o 7.800,00 € na základe Dohody č. 

19/43/054/97 na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj v školskej 

kuchyni „. Jedná sa o rozpočet ZŠ o príjem aj o výdaj ( dotačná zmluva od ÚPSVaR ) 

K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné  

 

uznesenie č.  47/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navýšenie rozpočtu Základnej školy, Pokroková 199, Krh. 

Podhradie o 7 800,00 podľa Dohody číslo 19/43/054/97 na podporu vytvárania pracovných miest 

v rámci projektu „Pracuj v školskej kuchyni“. 

 

Hlasovanie :  

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

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

          proti :   0 

    zdržal sa :  0 

 

Žiadosť Moniky Horváthovej bytom Krh.Podhradie č.489 o odkúpenie unimobunky, 

nachádzajúcej sa v rómskej osade , z dôvodu vyriešenia nepriaznivej životnej situácie. 

- K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné  

 

uznesenie č. 48/2019 :  

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer predaja majetku obce, unimobunky umiestnenej 

v rómskej osade  s osobitným zreteľom na parcele žiadateľky č. 2339/25. 

 

Hlasovanie :  

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

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

    proti :   0 

          zdržal sa : 0 

Poslankyňa Katarína  Prékopová dala návrh na vytvorenie pracovnej skupiny pre spoluprácu so 

SNM Betliar. 

K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné  

 

uznesenie č. 49/2019 :  

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vytvorenie pracovnej skupiny pre spoluprácu so SNM Betliar 

v zložení starosta obce a všetci poslanci obecného zastupiteľstva. 
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 Hlasovanie :  

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

Kún,  Katarína Prékopová, Ing. Katarína Demková, Ing. Štefan Jánosdeák          

          proti :   0 

    zdržal sa :  Mgr. Tibor Tóth 

 

 

10./ Interpelácia poslancov a diskusia občanov  

 

Poslanec OZ Štefan Kún- predseda FK Krh. Podhradie vyjadril a tlmočil pochvalu od  delegáta 

FK Michalovce pracovníkom obecných služieb pod vedením vedúceho Františka Stoklasu pri 

organizovaní futbalového zápasu Krh. Podhradie a Michalovce, za úpravu ihriska a okolia 

a zabezpečenie parkovania .  

 

Starosta obce  Bc. Peter Bollo vyslovil poďakovanie predsedovi FK Krh. Podhradie,  Štefanovi 

Kúnovi za organizáciu športových dní na  miestnom futbalovom ihrisku. 

 

Poslankyňa Katarína Prékopová vyjadrila pochvalu redaktorom Obecných novín za ich kvalitný 

obsah a prevedenie. 

   

 

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 : 

 

Mgr. Tibor Tóth 

 

Ľudovít Baffy 

 

 

Zapisovateľ : 

 

Katarína Baffiová   


