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Zápisnica 

zo  zasadnutia  obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 11.12.2019 

 

 

Program: 

 

1./   Otvorenie 

2./   Určenie overovateľov + voľba návrhovej komisie 

3./   Kontrola plnenia uznesení 

4./   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.4/2019 o financovaní materskej školy  

        a školských zariadení, zriadených na území obce v zriaďovateľskej pôsobnosti obce  

        Krásnohorské Podhradie - prerokovanie             

5./   Návrh -Dodatku č.1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2012 o miestnych daniach a  

        miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce  

        Krásnohorské Podhradie - prerokovanie 

6./    Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1 polrok 2020- prerokovanie  

7./    Správa o výsledku kontroly príjmov za správne poplatky podľa zákona č.145/1995 z.z. o  

        správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov k 30.9.2019 

8./    Správa o kontrole vykonávania finančnej kontroly podľa zákona č.357/2015z.z. o     

        finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

9./    Rozpočtové opatrenie č.8/2019-preprokovanie 

10./  Interpelácia poslancov a diskusia občanov 

11./  Záver 

 

Prítomní :  Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová,  Štefan Kún,  Mgr. Tibor Tóth,  Katarína 

Prékopová, Ing. Katarína Demková, Ing. Štefan Jánosdeák, Jozef Görgei. 

 

Ing. Ladislav Katona -neprítomný -ospravedlnený 

 

 

1./  Otvorenie 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol  Bc. Peter Bollo, starosta obce. Privítal 

poslancov a prítomných zástupcov firmy Brantner  Ing. Jána Sisíka a p. Drenka. Ing. Ján Sisík-

riaditeľ firmy Brantner podal podrobné informácie o príčine  zvyšovania  poplatkov za 

komunálny  a drobný stavebný  odpad a nutnosť zaviesť opatrenia  ohľadne separácie odpadu.  

Pred odhlasovaním programu OZ ,poslanec Jozef Görgei dal návrh na vypustenie bodu č. 5/ 

-  Návrh -Dodatku č.1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2012 o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce  

Krásnohorské Podhradie – prerokovanie/ 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh poslanca Jozefa Görgeiho 
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Hlasovanie :  

  za :   2/ Jozef Görgei,Katarína Prékopová 

                    proti :   6/ Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová,   Štefan Kún,  Mgr. Tibor Tóth,  Ing. 

Katarína Demková, Ing. Štefan Jánosdeák.                               

              zdržal sa :   0 

Návrh  neprešiel a pristúpilo sa k odhlasovaniu pôvodného návrhu programu OZ. 

 

 

Uznesenie č.  59/2019 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje program zasadnutia OZ na deň  11.12.2019 so začiatkom 

o 17,30 hod.   

Hlasovanie :  

  za :  6/  Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová,   Štefan Kún,  Mgr. Tibor Tóth,  Ing.                

Katarína Demková, Ing. Štefan Jánosdeák 

               proti :  Jozef Görgei 

    zdržal sa :   Katarína Prékopova 

 

2./  Určenie overovateľov + voľba návrhovej komisie    

Starosta obce určil overovateľov zápisnice: Ľudovíta Baffyho a Jozefa Görgeiho. Starosta obce 

určil návrhovú komisiu v zložení: predseda komisie - Mgr. Tibor Tóth, Členovia komisie: Ing. 

Štefan Jánosdeák a Katarína Prékopová. 

K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné   

      

Uznesenie č. 60/2019 :  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení:  Mgr. Tibor Tóth, Ing. Štefan 

Jánosdeák a Katarína Prékopová a berie na vedomie určených overovateľov Ľudovíta Baffyho 

a Jozefa Görgeiho. 

 

Hlasovanie :  

 za :  7 /  Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová,   Štefan Kún,  Mgr. Tibor Tóth  Katarína 

Prékopová, Ing. Katarína Demková , Ing. Štefan Jánosdeák       

         proti :  0 

   zdržal sa :  Jozef Görgei 
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3./  Kontrola plnenia uznesení  

 

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

na rokovaní ObZ 19.11.2019 boli prijaté 4 uznesenia: Uznesenie č.55/2019, č.56/2019. 

č.57/2019, č.58/2019.  

Uznesenie č.43/2019 z predchádzajúcich rokovaní OZ zobralo na vedomie Správu o vykonaní 

kontroly nákladov na služobné autá obce Krásnohorské Podhradie za 1. polrok 2019 a ukladá 

splniť odporúčania uvedené v závere správy o kontrole nákladov na služobné autá. 

Aktualizovať Vnútorný predpis o podmienkach používania služobných motorových vozidiel 

obce a zároveň pripraviť návrh na odpredaj služobného vozidla Scudo. Termín do 31.12.2019. 

K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné   

     

   Uznesenie č.  61/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Kontrolu plnenia uznesení. 

Hlasovanie :  

 za :  8 /  Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová,   Štefan Kún,  Mgr. Tibor Tóth  Katarína 

Prékopová, Ing. Katarína Demková, Ing. Štefan Jánosdeák , Jozef Görgei     

         proti :  0 

   zdržal sa :  0 

 

4./   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.4/2019 o financovaní materskej školy 

a školských zariadení, zriadených na území obce v zriaďovateľskej pôsobnosti obce  

Krásnohorské Podhradie – prerokovanie 

Návrh bol zverejnený od 26.11.2019 do 10.12.2019 a bol súčasťou doručených materiálov. Do 

návrhu boli zapracované pripomienky škôl. 

K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné   

    Uznesenie č.  62/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Krásnohorské Podhradie prerokovalo predložený návrh  

Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2019 o financovaní materskej školy a školských 

zariadení, zriadených na území obce v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Krásnohorské 

Podhradie a podľa § 11ods. 4 písm. g) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. sa 

uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení č. 4/2019 o financovaní materskej školy 

a školských zariadení, zriadených na území obce v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce 

Krásnohorské Podhradie 
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Hlasovanie :  

 za :  8 /  Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová,   Štefan Kún,  Mgr. Tibor Tóth  Katarína 

Prékopová, Ing. Katarína Demková, Ing. Štefan Jánosdeák, Jozef Görgei     

         proti :  0 

   zdržal sa :  0 

 

5./   Návrh -Dodatku č.1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2012 o miestnych 

daniach a  miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území 

obce  Krásnohorské Podhradie – prerokovanie 

 

Návrh bol zverejnený od 26.11.2019 do 10.12.2019 a bol súčasťou doručených materiálov. 

K predmetnému návrhu doručila poslankyňa Katarína Prékopová návrh na zmenu. Na základe 

toho návrhu vznikol návrh uznesenia s nasledovným znením:  

 

„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapracovať do dodatku ku zmluve firmy Brantner návrhy 

a pripomienky poslancov týkajúce sa zvýšenia miery triedenia odpadu a opatrenia ku zvýšeniu 

výberu nákladov do 15.1.2020.“ 

 

 

Hlasovanie :  

 za :  8 /  Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová,   Štefan Kún,  Mgr. Tibor Tóth  Katarína 

Prékopová, Ing. Katarína Demková , Ing. Štefan Jánosdeák, Jozef Görgei     

         proti :  0 

   zdržal sa :  0 

 

 

Uznesenie č.  63/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapracovať do dodatku ku zmluve firmy Brantner návrhy 

a pripomienky poslancov týkajúce sa zvýšenia miery triedenia odpadu a opatrenia ku zvýšeniu 

výberu nákladov do 15.1.2020. 

Poslanec Jozef Görgei žiadal o schválenie pripomienky poslankyne Kataríny Prékopovej  

doručené dňa 6.12.2019 k zverejnenému návrhu dodatku č.1 ku VZN obce Krásnohorské 

Podhradie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný 

odpad  

 

Hlasovanie :  

 za :   2/Jozef Görgei, Katarína Prékopová  

         proti :  6/ Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová,   Štefan Kún,  Mgr. Tibor Tóth, Ing. Katarína 

Demková, Ing. Štefan Jánosdeák                    

    zdržal sa :  0 

 

K bodu 5./ bolo prijaté nasledovné uznesenie:  
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Uznesenie č.  64/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo obce krásnohorské Podhradie prerokovalo predložený návrh  Dodatku 

č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krásnohorské Podhradie a podľa § 

11ods. 4 písm. g) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. sa uznieslo na  Dodatku 

č.1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2012 o miestnych daniach a  miestnom poplatku za 

komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce  Krásnohorské Podhradie. 

Hlasovanie :  

 za :  6 /  Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová,   Štefan Kún,  Mgr. Tibor Tóth,  Ing. Katarína 

Demková, Ing. Štefan Jánosdeák                    

         proti :  2/ Jozef Görgei, Katarína Prékopová 

   zdržal sa :  0 

 

 

Poslanec Štefan Kún navrhol  potrebu vypracovať nájomný vzťah k obecným pozemkom 

v rómskej osade. 

 

6./    Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1 polrok 2020- prerokovanie  

 

 

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

Tento plán bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 15.11.2019. 

  

Poslankyňa Katarína Prékopová k Plánu kontrolnej činnosti podala tieto návrhy : 

a) vypracovanie správy o  kontrole nákladov na všetky služobné autá obce Krásnohorské 

Podhradie za II. polrok 2019  

Hlasovanie :  

  za :  3/Jozef Görgei, Katarína Prékopová, Štefan Kún 

         proti :  5/ Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová,   Mgr. Tibor Tóth,  Ing. Katarína Demková, 

Ing. Štefan Jánosdeák                    

    zdržal sa :  0 

Návrh  neprešiel.  

 

b)  vypracovanie správy o užívaní všetkých služobných telefónov za II. polrok 2019 

 

Hlasovanie :  

 za :   3/Jozef Görgei, Katarína Prékopová, Štefan Kún 

          proti : 4/ Ľudovít Baffy,  Mgr. Tibor Tóth,  Ing. Katarína Demková, Ing. Štefan Jánosdeák                    

 zdržal sa :  1/ Iveta Breznayová 

Návrh  neprešiel.  
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c) Vypracovanie správy o poskytnutých právnych  službách  obci - JUDr. Csákó Ladislavom 

 

Hlasovanie :  

 za :   2/Jozef Görgei, Katarína Prékopová,  

         proti :  4/ Ľudovít Baffy, Mgr. Tibor Tóth, Ing. Katarína Demková, Ing. Štefan Jánosdeák                    

    zdržal sa :  2/ Štefan Kún, Iveta Breznayová 

Návrh  neprešiel 

 

     K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné  

 

 

Uznesenie č.  65/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 

2020.  

Hlasovanie :  

 za :  7 /  Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová,   Štefan Kún,  Mgr. Tibor Tóth, Ing. Katarína 

Demková , Ing. Štefan Jánosdeák, Jozef Görgei.     

         proti :  0 

   zdržal sa :  1/ Katarína Prékopová 

 

 

7./    Správa o výsledku kontroly príjmov za správne poplatky podľa zákona č.145/1995 

z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov k 30.9.2019 

 

 

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

 

     K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné  

 

Uznesenie č.  66/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o výsledku kontroly príjmov za správne 

poplatky podľa zákona č. 145/1995 z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 

k 30.9.2019. 

Hlasovanie :  

 za :  8 /  Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová,   Štefan Kún,  Mgr. Tibor Tóth  Katarína 

Prékopová, Ing. Katarína Demková , Ing. Štefan Jánosdeák, Jozef Görgei     

         proti :  0 

   zdržal sa :  0 
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8./    Správa o kontrole vykonávania finančnej kontroly podľa zákona č.357/2015 z.z. o     

finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

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

   K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné  

       

Uznesenie č.  67/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o kontrole vykonávania finančnej kontroly 

podľa zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

 Hlasovanie :  

 za :  8 /  Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová,   Štefan Kún,  Mgr. Tibor Tóth  Katarína 

Prékopová, Ing. Katarína Demková , Ing. Štefan Jánosdeák, Jozef Görgei     

         proti :  0 

   zdržal sa :  0 

 

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

  

- Navýšenie bežných príjmov-príjem z podielových daní.............................  3 021,00€ 

             - príjem za poskytnuté služby ..............................  45,00€ 

- Navýšenie kapitálových príjmov – príjem za predaj UNIMOBUNKY ...... 1 500,00€ 

- Navýšenie kapitálových výdavkov/miestna komunikácia rekonštr./............1 500,00€ 

- Presuny medzi kapitálovými výdavkami /ÚPO dodatok č.2/.......................4 440,00€ 

- Presuny medzi bežnými výdavkovými položkami v sume .........................29 948,00€ 

                 -navýšenie bežných výdavkov v sume .......................................... 3 463,00€ 

      - navýšenie výdavkových finančných operácii v sume......................100,00€ 

Navýšenie bežných výdavkov v školách-originálne kompetencie/odchodné/.3 021,00€ 

 

Návrh rozpočtového opatrenia bol súčasťou materiálu poslancov a taktiež bolo prednesené na 

pracovnom stretnutí poslancov dňa 9.12.2019.  

 

 

Uznesenie č.  68/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2019 v zmysle 

ustanovenia §14 ods.2 písm. 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 :  8 /  Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová,   Štefan Kún,  Mgr. Tibor Tóth  Katarína 

Prékopová, Ing. Katarína Demková , Ing. Štefan Jánosdeák, Jozef Görgei     

         proti :  0 

   zdržal sa :  0 
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Zároveň v tomto bode pán starosta podal informáciu o Účtovaní zmarenej investície v r.2019 

Zmarená investícia je investícia ,pri ktorej nedôjde k jej dokončenie a v okamihu rozhodnutia 

subjektu verejnej správy o tom, že investícia nebude dokončená je nutné ju zaúčtovať do 

nákladov cez účet 548 v zmysle ustanovenia §61ods.6 opatrenia Ministerstva financií 

Slovenskej republiky č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch 

účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, 

štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov. 

 

548/042  8 854,38 EUR 

094/658  8 854,38 EUR 

 

K tomuto bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č.  69/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnohorskom Podhradí schvaľuje odpísanie obstarania investícií 

evidovaných na účtoch:     042-005 – Rekonštrukcia MŠ   3 460,00 EUR 

                             042-004 – Areál služieb pod hradom     984,38 EUR 

                             042-021-  Intenzifikácia ČOVaK             4 500,00 EUR 

                             Spolu:      8 854,38 EUR 

ako zmarenú investíciu do nákladov obce. 

Hlasovanie :  

 za :  8 /  Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová,   Štefan Kún,  Mgr. Tibor Tóth  Katarína 

Prékopová, Ing. Katarína Demková , Ing. Štefan Jánosdeák, Jozef Görgei     

         proti :  0 

   zdržal sa :  0 

 

Starosta obce podal návrh na uznesenie -  schválenie odmeny pre  hlavného kontrolóra obce. 

K tomuto návrhu bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č.70/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnohorskom Podhradí schvaľuje odmenu pre hlavného kontrolóra 

obce vo výške 30 % z celoročného platu. 

Hlasovanie :  

 za :  6 /  Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová,   Štefan Kún,  Mgr. Tibor Tóth , Ing. Katarína 

Demková , Ing. Štefan Jánosdeák       

         proti :  0 

   zdržal sa :  2/Katarína Prékopová, Jozef Görgei 

 

Poslanec Ing. Štefan Jánosdeák  po tomto hlasovaní opustil rokovaciu miestnosť.  

 

10./  Interpelácia poslancov a diskusia občanov 

 

-  poslanec Štefan Kún žiadal opraviť zvodidlo na Pačanskej ulici pri vjazde  z hlavnej cesty 



9 
 

-  poslankyňa Katarína Prékopová žiadala predložiť rokovací poriadok na najbližšie zasadnutie 

OZ 

- Mgr. Tóth Tibor žiadal výmenu tabule na obecnom úrade s otváracími hodinami pre 

nečitateľnosť 

- poslankyňa Katarína Prékopová sa informovala od zástupcu starostu Baffyho Ľudovíta či bol 

podaný návrh na  premenovanie ulíc 

 

 

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 19,30 hod. 

Overovatelia : 

Jozef Görgey 

Ľudovít Baffy  

 

Zapisovateľ : 

Eleonóra Plošnicová 

 

 


