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Zápisnica 
zo  zasadnutia  obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 19.11.2019 

 
Program: 

 

1./   Otvorenie 

2./   Určenie overovateľov + voľba návrhovej komisie 

3./   Kontrola plnenia uznesení 

4./   Územný plán obce Krásnohorské Podhradie – schválenie  

5./   Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o záväznej časti ÚPN-O 

        Krásnohorské Podhradie s premietnutím Zmien a doplnkov č. 02- schválenie 

6./    Interpelácia poslancov a diskusia občanov 

7./    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 zástupcov Ministerstva kultúry SR, SNM – múzea Betliar, Prednostu 

okresného úradu v Košiciach, vedúceho odboru výstavby a bytovej politiky v Košiciach, 

poslancov VUC, prednosta Okresného úradu v Rožňave a obyvateľov obce a oboznámil ich 

s programom zasadnutia. Konštatoval, že z celkového počtu 9 poslancov je prítomných 8, 

obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Nakoľko toto zasadnutie obecného zastupiteľstva 

bolo spojené s Kontrolným dňom stavby „Komplexná obnova hradu Krásna Hôrka“, 

starosta obce navrhol vypustenie bodu 3. – kontrola plnenia uznesení, s tým že sa presunie na 

najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné 

 

uznesenie č. 55/2019 :  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  program zasadnutia OZ na deň 19.11.2019 so začiatkom 

o 16,00 hod. so zmenou -vypustenie z programu bod č.3 – Kontrola plnenia uznesení- na 

nasledujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

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 
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2./  Určenie overovateľov + voľba návrhovej komisie    

Starosta obce určil overovateľov zápisnice, a to: Iveta Breznayová a Ing. Ladislav Katona. 

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

Členovia komisie: Štefan Kún a Ľudovít Baffy 

K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné   

     uznesenie č. 56/2019 :  

 

      Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  návrhovú  komisiu v  zložení : predseda  komisie –  Ing. 

Katarína Demková , Štefan Kún a Ľudovít Baffy a berie na vedomie určených overovateľov: 

Iveta Breznayová a Ing. Ladislav Katona.    

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./ Starosta obce uviedol,  že štvrtým bodom rokovania je Územný plán obce Krásnohorské 

Podhradie – schválenie. Piatym bodom rokovania je Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 

o záväznej časti ÚPN-O  Krásnohorské Podhradie s premietnutím Zmien a doplnkov č. 

02- schválenie. Štvrtý a piaty bod rokovania je z dôvodu spoločného uznesenia spojené. 

Spracovateľom dokumentácie územného plánu obce Krásnohorské Podhradie – Zmeny 

a doplnky č.2 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 bodu č. 4 a č.5  bolo prijaté nasledovné   

     uznesenie č. 57/2019 :  

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní programu 

berie na vedomie 

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

2019/053324 zo dňa 16.10.2019 k preskúmaniu Územného plánu obce (ÚPN-O) Krásnohorské 

Podhradie – Zmeny a doplnky č.2 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.2, 
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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.2   

2. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-O 

Krásnohorské Podhradie – Zmeny a doplnky č.2, 

 

žiada 

starostu obce  

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

Zmeny a doplnky č.2“ 

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

vyhlásenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2019  k  záväzným častiam „ÚPN-O 

Krásnohorské Podhradie – Zmeny a doplnky č.2“.   

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

č.2“ 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.2“ 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.2“ vyvesením na úradnej tabuli a doručením 

dotknutým orgánom štátnej správy. 

 

 

  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./ Interpelácia poslancov a diskusia občanov 
 

- Poslanec p. Štefan Kún navrhol prijať uznesenie, ktorým sa odsúhlasí organizácia 

pretekov THE RACE – HRAD KRÁSNA HÔRKA, ktoré sa uskutočnia dňa 16.5.2020 

v Krásnohorskom Podhradí, zároveň požiadal o odsúhlasenie zmluvných podmienok 

Zmluvy o spolupráci č. . SNM-BET-ZOS-2019 k tomuto podujatiu, 

 

Na základe návrhu Štefana Kúna obecné zastupiteľstvo prijalo  
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 uznesenie  č. 58/2019   

 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s organizáciou pretekov THE RACE – HRAD KRÁSNA 

HÔRKA, ktoré sa uskutočnia dňa 16.5.2020, zároveň obecné zastupiteľstvo súhlasí so 

zmluvnými podmienkami zmluvy o spolupráci č. SNM-BET-ZOS-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 

 

V rámci diskusie sa rozoberal problém s nedostatkom vody v našej  obci, ktorý v budúcnosti 

bude súvisieť aj s prácami a s požiarnou  bezpečnosťou na hrade. Z tohto dôvodu je nutné tento 

problém riešiť. Starosta obce povedal, že VVS, a.s. plánuje prepojenie dodávky vody od  

Slavca.  

Prednosta okresného úradu Ing. Róbert Anna sa informoval či sú už vypracované štúdia 

ohľadne prepojenia vody Rožňava - Krh. Podhradie. Navrhol vyvinúť  tlak na vodárenskú 

spoločnosť, aby tieto navrhované investície  sa zaradili do investičných nákladov už  na rok 

2020.  

Poslankyňa Katarína Prékopová navrhla zvolať pracovné stretnutie ohľadne: Riešenia 

nájomných vzťahov  týkajúcich sa nehnuteľností v areáli pod hradom Krásna Hôrka.  Ing. 

Robert Kerekes, Štefan Kún, ktorí majú pripraviť návrhy zmlúv na prerokovanie a schválenie. 

 

6./ 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 16,00 do 18,00 hod. 

Overovatelia : 

Iveta Breznayová 

Ing. Ladislav Katona  

 

Zapisovateľ : 

Eleonóra Plošnicová 


