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Zápisnica 

zo  zasadnutia  obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 23.6.2020 

 

1. Otvorenie   

2. Určenie overovateľov  + voľba návrhovej komisie 

3. Kontrola plnenia uznesení z 31.3.2020  

4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2019 

5. Záverečný účet obce za rok 2019 – prerokovanie   

6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020 – prerokovanie  

7. Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 

8. Rôzne 

9. Interpelácia poslancov a diskusia občanov 

10. Záver 

 

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

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

Ing. Ladislav Katona-neprítomný - ospravedlnený 

 

1./  Otvorenie 

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

poslancov 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. 14/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje program zasadnutia OZ na deň  23.6.2020 so začiatkom 

o 17,30 hod.   

 

Hlasovanie :  

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

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

               proti :  0 

    zdržal sa :  0 

2./Určenie overovateľov  + voľba návrhovej komisie  

Starosta obce určil overovateľov zápisnice: Ing. Katarína Demková a Ing. Štefan Jánosdeák 

a následne navrhol návrhovú komisiu v zložení: predseda komisie – Iveta Breznayová, členovia 

komisie:  Štefan Kún a  Ľudovít Baffy.  

K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné   
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Uznesenie č.  15/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Iveta Breznayová, Štefan Kún 

a Ľudovít Baffy, a berie na vedomie určených overovateľov Ing. Katarínu Demkovú a Ing. 

Štefana Jánosdeáka. 

 

Hlasovanie :  

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

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

               proti :  0 

    zdržal sa :  0 

 

3./ Kontrola plnenia uznesení 

 

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

kde uviedla, že  na rokovaní ObZ dňa 23.6.2020  bolo prijatých 7 uznesení č.7/2020, č.8/2020, 

č.9/2020, č.10/2020. č.11/2020,č.12/2020,č.13/2020 

       K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné 

Uznesenie č.  16/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Kontrolu plnenia uznesení. 

 

Hlasovanie :  

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

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

               proti :  0 

    zdržal sa :  0 

 

4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2019 

Ing. Ildikó Vámosová hlavná kontrolórka obce v zmysle § 18 ods.1 písm. c) zákona č.369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.( ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) predložila odborné 

stanovisko k návrhu Záverečnému účtu obce Krásnohorské Podhradie za rok 2019.Návrh bol 

zverejnený dňa 1.6.2020 na úradnej tabuli obce. V zákonnej lehote neboli doručené 

pripomienky 

5. Záverečný účet obce za rok 2019 – prerokovanie   

       K bodu 4. a 5. bolo prijaté nasledovné 
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Uznesenie č.  17/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie : 

a) správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu obce za rok 2019 

b) správu nezávislého audítora za rok 2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

a) Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad 

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

48 762,16 eur 

 

Hlasovanie :  

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

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

               proti :  0 

    zdržal sa :  0 

 

6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020 – prerokovanie 

Tento plán bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 19.5.2020. 

- poslankyňa Katarína Prékopová navrhla doplniť plán činnosti hlavného kontrolóra na II. 

polrok 2020 jedná sa o kontrolu zmlúv  dodatkov - Brantner Gemer  a následne kontrolu 

fakturácie dodatkov č. 6,7,8  

Staro- prešetrenie obecným právnikom a volať ohľadne prenájmu  kontajnerov Brantner Gemer 

sta obce dal hlasovať za pripomienku poslankyne Kataríny Prékopovej 

Hlasovanie :  

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

               proti :  0 

    zdržal sa :  5/Iveta Breznayová, Ľudovít Baffy, Ing. Štefan Jánosdeák, Mgr. Tibor 

Tóth, Ing. Katarína Demková 

- tento návrh neprešiel  

      

  K bodu č.6  bolo prijaté nasledovné 

Uznesenie č.  18/2020 

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

polrok 2020 

 

Hlasovanie :  
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  za:  5/  Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová,  Mgr. Tibor Tóth, Ing. Štefan 

Jánosdeák,  Ing. Katarína Demková,  

               proti :  0 

    zdržal sa :  3/ Štefan Kún, Katarína Prékopová, Jozef Görgei  

 

7. Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 

 

 Rozpočtové opatrenie č. 2/2020. Jedná sa o: 

- Navýšenie bežných príjmov:  -   príjem za správne poplatky  ....................1 000,00-EUR 

                                              -   príjem za pokuty za porušenie predpisov..... 100,00 EUR 

- Navýšenie bežných výdavkov: - zásobovanie vodou -všeobecné služby....1 100,00 EUR 

- Presuny medzi bežnými výdavkami  v sume  .............................................4 297,00 EUR 

- Navýšenie bežných výdavkov presunom z kapitálových výdavkov ( oprava havarijného 

stavu strechy administratívnej budovy Základnej školy s vyuč. jazykom slovenským, 

Pokroková 199) v sume .............................................................................5 000,00 EUR 

- Presuny medzi položkami kapitálových výdavkov z dôvodu zmeny kódov zdroja z 41 

(čerpanie z vlastných zdrojov)  na 46 ( čerpanie z rezervného fondu) 

 v sume ................................. ..................................................................43 600,00 EUR             

 

„Ministerstvo financií v rámci opatrení „ Lex korona“  v období pandémie až do konca 

2021 umožňuje subjektom územnej samosprávy na základe rozhodnutia svojho 

zastupiteľstva použiť na úhradu bežných výdavkov aj prostriedky rezervného fondu, 

prípadne svoje kapitálové príjmy alebo prostriedky získané z návratných zdrojov 

financovania. Cieľom opatrení je možnosť využiť všetky disponibilné zdroje samospráv 

na úhradu výdavkov v súvislosti s pandémiou a súčasne riešiť predpokladaný negatívny 

dopad pandémie na daňové príjmy samospráv, najmä na príjmy z DPFO ( podielových 

daní)“.     

Návrh rozpočtového opatrenia bol súčasťou materiálu poslancov 

 

        K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné 

  

Uznesenie č.  19/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/2020 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 :  7/  Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová,  Štefan Kún,  Mgr. Tibor Tóth,                  

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

               proti :  0 

    zdržal sa :  1/ Katarína Prékopová 
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8. Rôzne 

 

V tomto bode starosta obce  predostrel  informáciu ohľadne Podielových daní poskytnutých od 

štátu v roku 2020. V prvom Q. roku 2020 obec priemerne dostávala 95 095,00 EUR za 1 

mesiac. V apríli  2020 to bolo 74 003,00 čo činí 77,82 % oproti  mesiacom v prvom štvrťroku, 

v máji to bolo 47 036,00 EUR, čo činilo 49,46%  a v júni  dostala 62 871,00 EUR, čo činilo 

66,11 % z predchádzajúceho objemu poskytnutých podielových daní. Podľa terajšej prognózy 

z apríla 2020,  v roku 2020 by obec  mala dostať 898.892,00 EUR. Z toho 1 mesiac činí 

74 908,00 EUR. To či sa tento stav bude upravovať a ako sa  bude vyvíjať,  dnes nevie nikto 

garantovať a špecifikovať. Materské školy a školské zariadenia vo Všeobecne záväznom 

nariadení majú schválený vyšší koeficient  ako sú aktuálne koeficienty stanovené v roku 2019, 

na základe ktorých bolo toto VZN postavené. K tomu treba uviesť, že vtedy bol dostatok 

finančných prostriedkov, preto to bolo možné tak navrhnúť a schváliť. Poskytnutá dotácia 

počas mesiacov apríl, máj, jún 2020 bola vo výške 80 % ale z navýšenej sumy v zmysle VZN. 

Keby školské zariadenia v rámci originálnych kompetencií  dostali finančné prostriedky podľa 

aktuálnych koeficientov tak túto dotáciu dostali v priemere 88%.  V tomto prípade by riaditelia 

školských zariadení mali prijať opatrenia, ktoré umožnia preklenúť tento vzniknutý stav.   

 

        K tomuto bodu bolo návrh  uznesenia nasledovný: 

„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje to, aby dotácie v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 

4/2019 o financovaní materskej školy a školských zariadení, zriadených na území obce 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Krásnohorské Podhradie do doby vyrovnania rozdielu 

poskytovaných podielových daní obci, boli vyplácané vo výške 80 %.“  

Hlasovanie :  

  za :  2/  Ľudovít Baffy, Ing. Štefan Jánosdeák,   

               proti :  2 Iveta Breznayová,  Štefan Kún,  / 

    zdržal sa :  4/ Katarína Prékopová, Mgr. Tibor Tóth. Ing. Katarína Demková, Jozef 

Görgei 

 

- tento návrh neprešiel  

 

Starosta obce informoval, že z dôvodu vzniknutej nepriaznivej situácie je vhodné dočasne 

obmedziť čerpanie dotácií schválených na činnosť organizácií – občianskych združení. Po 

stabilizácii celkovej situácie sa financovanie v plnej výške obnoví. Starosta obce navrhol  túto 

sumu dočasne znížiť na 60 %. Väčšina poslancov navrhla znížiť na 50 % . 

 

        K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné 

Uznesenie č.  20/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dočasné zníženie dotácie obce poskytovaných na činnosť 

občianskych združení v roku 2020 na  50 %.  
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Hlasovanie :  

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

Štefan Jánosdeák, Ing. Katarína Demková,  

               proti :  0 

    zdržal sa :  1/ Katarína Prékopová, Jozef Görgei 

 

11. Interpelácia poslancov a diskusia občanov 

- poslankyňa Katarína Prékopová mala pripomienky ohľadne rekonštrukcie hasičskej zbrojnice 

- žiadala uviesť vady prestavby  do preberacieho protokolu 

- žiadala rozposlať poslancom rokovací poriadok 

- mala dotaz na poslanca Mgr. Tibora Tótha predsedu komisie na ochranu verejného      

záujmu- koľkokrát zasadala komisia a komu predložil starosta obce majetkové priznanie 

- poslanec Štefan Kún žiadal zvolať ustanovujúci zjazd pre požiarnikov 

- zvoliť veliteľa  

- prideliť hmotnú zodpovednosť za požiarnické  autá 

- prekonzultovať preplatenie  vodičských  preukazov  

 

 

8. 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 19,10 hod. 

 

Overovatelia : 

Ing. Katarína Demková  

Ing. Štefan Jánosdeák 

 

Zapisovateľ: 

Eleonóra Plošnicová 


