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Zápisnica 

zo  zasadnutia  obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 21.9.2020 

 

 

1. Otvorenie   

2. Určenie overovateľov  + voľba návrhovej komisie 

3. Kontrola plnenia uznesení z 23.6.2020  

4. Správa o vykonaní kontroly príjmov obce Krásnohorské Podhradie k 30.6.2020 

5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za I. polrok 2020 

6. Informácia o výsledku zasadnutia komisie OZ na ochranu verejného záujmu pri výkone 

funkcií funkcionárov obce Krásnohorské Podhradie 

7. Rozpočtové opatrenie č.  5/2020 

8. Vymenovanie veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru obce Krásnohorské Podhradie 

9. Rôzne 

10. Interpelácia poslancov a diskusia občanov 

11. 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.  

Poslankyňa Katarína Prékopová navrhla  k programu  pridať ďalší bod t.j. prerokovanie 

a kolaudáciu zamerania vodojemu na ulici Pačanskej. 

Starosta obce dal hlasovať za doplnenie tohto bodu. 

 

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 

K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné 

 

Uznesenie č. 21/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje zmenu  programu zo  zasadnutia OZ na deň  21.9.2020 so 

začiatkom o 17,30 hod.   
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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: Ivetu Breznayovú, Jozefa Görgeiho a následne 

navrhol návrhovú komisiu v zložení: predseda komisie – Ľudovít Baffy členovia komisie:  Ing. 

Štefan Jánosdeák, Ing. Katarína Demková a Ľudovít Baffy.  

K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné   

 

Uznesenie č.  22/2020 

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Ing. Štefan Jánosdeák, Ing. 

Katarína Demková a Ľudovít Baffy a berie na vedomie určených overovateľov Ivetu 

Breznayovú  a Jozefa Görgeiho. 

 

Hlasovanie :  

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

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

               proti :  0 

    zdržal sa :  1/Jozef Görgei 

 

3./  Kontrola plnenia uznesení 

 

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

Vámosová, kde uviedla, že  na rokovaní ObZ dňa 21.9.2020 bolo prijatých 7 uznesení 

č.14/2020, č.15/2020, č.16/2020, č.17/2020, č.18/2020, č.19/2020, č.20/2020. 

       K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné 

 

Uznesenie č.  23/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Kontrolu plnenia uznesení. 

 

Hlasovanie :  

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

Ing. Štefan Jánosdeák,  Ing. Katarína Demková,  

               proti :  0 

    zdržal sa :  2/ Katarína Prékopová, Jozef Görgei 
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4. Správa o vykonaní kontroly príjmov obce Krásnohorské Podhradie k 30.6.2020 

 

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

poslancov. Správu podala Ing. Ildikó Vámosová, hlavná kontrolórka obce Krásnohorské 

Podhradie. Na základe plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020, bola vykonaná kontrola 

príjmov obce Krásnohorské Podhradie  k 30.6.2020.  

 

- poslankyňa Katarína Prékopová vyslovila námietku ohľadne úhrady faktúr, t.j. 

podaktoré  faktúry sa uhrádzajú pred ich schválením obecným zastupiteľstvom. 

- ekonómka obce Helena Vanyová podala vysvetlenie, že faktúry sa musia uhrádzať 

priebežne v dobe splatnosti  sú to presuny medzi položkami, schválený rozpočet obce 

sa tým nenavyšuje a nemení. 

 

       K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné 

 

Uznesenie č.24/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o vykonaní kontroly príjmov obce 
Krásnohorské Podhradie za I. polrok 2020  /k 30.6.2020/. 

 

Hlasovanie :  

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

Ing. Štefan Jánosdeák,  Ing. Katarína Demková,  

               proti :  0 

    zdržal sa :  2/Katarína Prékopová, Jozef Görgei 

 

5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za I. polrok 2020 

 

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

poslancov. Správu podala Ing. Ildikó Vámosová, hlavná kontrolórka obce Krásnohorské 

Podhradie za I. polrok 2020 v súlade s §18 f ods. 1 písm. e zákona č.369/1999 Z.z. o obecnom 

zriadení neskorších predpisov. 

 

⁃ poslankyňa Katarína Prékopová a Mgr.Tóth Tibor  žiadali stanovenie presného termínu na 

vypracovanie rokovacieho poriadku, 

⁃ starosta obce Bc. Peter Bollo uviedol ,že rokovací poriadok je vypracovaný, na najbližšom 

obecnom zastupiteľstve bude  predložený a poslancom skôr doručený. 

       K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné 

 

Uznesenie č.25/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

za I. polrok 2020. 

 

Hlasovanie :  

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

Ing. Štefan Jánosdeák,  Ing. Katarína Demková,  
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               proti :  0 

    zdržal sa :  2/Katarína Prékopová, Jozef Görgei 

 

Prerokovanie  kolaudácie a zamerania vodojemu na ulici Pačanskej. 

 

⁃ poslankyňa Katarína Prékopová informovala Obecné zastupiteľstvo, že spolu s poslancami 

Jozefom Görgeim a Štefanom Kúnom dali vypracovať geometrický plán zamerania 

a skolaudovania vodojemu na ulici Pačanskej a celú dokumentáciu  darovali obci 

Krásnohorské Podhradie, 

⁃ starosta obce Bc. Peter Bollo sa vyjadril, že si celú dokumentáciu  musí preštudovať, 

poradiť sa s právnikom a overiť to na katastrálnom úrade. 

⁃ poslankyňa Katarína Prékopova žiadala, aby svoje vyjadrenie poslal poslancom na mailovú 

adresu. 

 

6./ Informácia o výsledku zasadnutia komisie OZ na ochranu verejného záujmu pri 

výkone funkcií funkcionárov obce Krásnohorské Podhradie 

 

Starosta obce  požiadal predsedu komisie p. Mgr. Tibora Tótha o predloženie informácie. 

 

Poslanec Mgr. Tibor Tóth informoval, že zvolal zasadnutie komisie a zistili, že 

„potvrdenie o príjme za rok 2019“ tlačivá boli predložené a podané na podateľňu obce 

Krásnohorské Podhradie dňa 20.03.2020 a sú evidované pod číslom 495/2020, čiže v zákonom 

danej lehote. Nevznikli žiadne pochybnosti o ich hodnovernosti.  

Komisia navrhuje obecnému úradu zahrnúť do prípravného rokovacieho poriadku 

lehoty a spôsob oznámenia o podanom majetkovom priznaní verejných funkcionárov- 

č.uz.5/2020/KVZ 
 

       K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné 

 

Uznesenie č.  26/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Informáciu o výsledku zasadnutia komisie OZ na 

ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce Krásnohorské Podhradie  

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 

 

7./ Rozpočtové opatrenie č.  5/2020 

 

Starosta obce informoval ,že sa jedná  o úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2020: 

Návrh rozpočtového opatrenia bol súčasťou materiálu poslancov. 
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V zmysle ustanovenia § 14 ods.2 písm. a), zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samospráyy o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

 

1) Presuny medzi bežnými príjmami v sume 650,00 EUR  

-  podielové dane............................................................................... – 650,00 EUR 

-  poplatky správne............................................................................ + 100,00 EUR 

-  pokuty za porušenie predpisov........................................................ + 50,00 EUR 

-  príjem za dlažby............................................................................ + 500,00 EUR 

 

2) Navýšenie bežných výdavkov presunom z kapitálových výdavkov s kódom zdroja 46  

Použitie  fin. prostriedkov z rezervného fondu – presunom 

 

- ZŠ oprava havarijného stavu strechy administratívnej budova Základnej školy 

s vyuč.jazykom slovenským, Pokroková 199 v sume................................3 900,00 EUR 

- OcÚ – notárske, právne, advokátske služby v sume ..................................1 300,00 EUR 

- Bežný transfér - Futbalový klub  v sume ...................................................5 000,00 EUR 

- Zberný dvor- všeobecné služby v sume......................................................1 300,00 EUR 

- Zberný dvor – pokuty a penále v sume ......................................................4 200,00 EUR 

 

 

3) Presuny medzi položkami kapitálových výdavkov s kódom zdroja 46 ( čerpanie 

z rezervného fondu) 

 

- ÚPO Zmeny a doplnky č.3 v sume ............................................................ 5 000,00 EUR   

 

4) Odchodné – ZŠ s VJS  v sume...................................................................2 039,00 EUR 

( čerpanie z rezervného fondu) 

 

„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)“.    

 

Poslanec Jozef Görgei mal nasledovné námietky ohľadne Zmluvy o dielo týkajúceho sa opráv 

na ZŠ slovenskej: 

- kto prevzal vykonané práce na základe preberacieho protokolu 

- či  je súčasťou revízie aj hromozvod 

- dielo nebolo dokonale urobené a prevzaté 

 

Poslankyňa Katarína Prékopová navrhla uznesenie v znení „Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

vyňatie položky bežný transfer vo výške 5000.€ s tým, že k tejto položke bude schválené 

ďalšie rozpočtové opatrenie č.6“ 
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Hlasovanie :  

  za :  2/Katarína Prékopová, Jozef Görgei 

               proti :  0 

    zdržal sa :  6/ Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová, Štefan Kún,  Mgr. Tibor Tóth,                  

Ing. Štefan Jánosdeák,  Ing. Katarína Demková, 

Návrh neprešiel a pristúpilo sa k pôvodnému uzneseniu 

      K bodu č.7  bolo prijaté nasledovné 

Uznesenie č.  27/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.5/2020 v zmysle 

ustanovenia §14 ods.2 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

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

 

Hlasovanie :  

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

Ing. Katarína Demková,  

         proti :  2/, Katarína Prékopová, Jozef Görgei 

        zdržal sa :  1/Štefan Kún 

 

8.Vymenovanie veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru obce Krásnohorské Podhradie 

 

Starosta obce informoval o vymenovaní veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru obce 

Krásnohorské Podhradie a to Daniela Freivolta, na základe vykonaných veliteľských skúšok 

a ochoty robiť túto funkciu . 

⁃ poslanec Štefan Kún doporučil  zvolať ustanovujúcu schôdzu požiarneho zboru  

 

      K bodu č.8  bolo prijaté nasledovné 

 

Uznesenie č.  28/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vymenovanie za veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru 

obce Krásnohorské Podhradie   Daniela Freivolta. 

 

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 
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9.Rôzne 

1) Rozhodnutím Ministerstva financií SR za poručenie finančnej disciplíny pri 

fakturácii stavebných prác Zberný dvor Krásnohorské Podhradie – informácia pre 

obecné zastupiteľstvo:   

 

Starosta obce informoval poslancov Obecného zastupiteľstva, že ministerstvo financií SR 

Rozhodnutím Vládneho auditu zo dňa 19.8.2020 uložilo obci Krásnohorské Podhradie pokutu 

v sume 40.000,00 euro za porušenie finančnej disciplíny pri fakturácii stavebných prác Zberný 

dvor Krásnohorské Podhradie. Odôvodnenie vládneho auditu vychádza z vykonanej kontroly, 

ktorou boli zistené nedostatky v cenách za vykonané práce firmou WAMAX - X, ktoré 

nezodpovedali cenám bežným na trhu z roku 2014 na základe znaleckého posudku. Proti 

tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať, ale je preskúmateľné súdom. 

Vzápätí Obec požiadala MF SR o uzavretie dohody o zaplatení pokuty v splátkach. MF 

SR vyhovelo žiadosti obce  a určilo mesačné splátky vo výške 1.400,00 € /cca 28 splátok/. 

Pokutu je potrebne uhradiť do troch rokov, preto splátky nemôžu byť nižšie.   

 

Zároveň  starosta obce navrhuje  podať trestné oznámenie na spoločnosť VAMAX - X, s.r.o. 

za uvedenie obce do omylu tým, že vystavila neoprávnené faktúry za stavebné práce. 

 

⁃ poslankyňa Kataríná Prékopová žiada starostu obce o zaslanie kompletnej dokumentácie 

z roku 2011, keď firma VAMAX-X vyhrala súťaž na zrealizovanie stavby Zberný Dvor - 

Krásnohorské Podhradie. 

 

      K bodu č.9  bolo prijaté nasledovné 

 

Uznesenie č.  29/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu ohľadne zaplatení pokuty v splátkach, 

ktorá bola uložená obci Krásnohorské Podhradie vo výške 40.000,00 eur.  

 

Hlasovanie :  

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

Ing. Štefan Jánosdeák, Ing. Katarína Demková,  

               proti :  0 

    zdržal sa :  2/ Katarína Prékopová, Jozef Görgei 

 

2) Poskytnutie NFV / Návratná finančná výpomoc - pôžička / obciam na kompenzáciu 

výpadku dane z príjmov FO /podielových dani/ v roku 2020. 

 

Starosta podal informácie pre OZ 

 

Reagujúc na výrazný pokles výberu dane z príjmov fyzických osôb v nadväznosti na schválené 

uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 494 z 12. augusta 2020 budú poskytované bezúročné 

návratné finančné výpomoci subjektom územnej samosprávy na výkon ich samosprávnych 

pôsobností. NFV sa poskytne na základe žiadosti obce, kde platí:   

⁃ žiadosť sa má podať do 31.10.2020 

⁃ suma je len do výšky výpadku dane z príjmov /podielovej dane - cca 51.963,00 €/ 
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⁃ minúť sa musia do 31.12.2020 

⁃ súčasťou žiadosti je uznesenie OZ 

⁃ splácanie NFV je od roku 2024 - 2027  /51.963,00 :36 = 1.443,42 € mesačne/ 

⁃ uvažuje sa aj o možnosti prekvalifikovania tejto Návratnej FV na dotáciu. 

⁃ Nemôže  sa použiť na úhradu záväzkov po lehote splatnosti 

⁃ môže sa použiť na bežné aj kapitálové výdavky. 

 

Starosta obce predložil Návrh uznesenia – „Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Krásnohorské Podhradie k dodržaniu podmienok na 

prijatie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív v súlade s § 13 zákona č. 

523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 523/2004 Z.z.)  

a  Schvaľuje v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, prijatie návratnej finančnej výpomoci na kompenzáciu výpadku dane z príjmov 

fyzických osôb v roku 2020 vo výške 51.963 eur.“ 

 

 

Hlasovanie :  

  za :  4/  Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová,  Ing. Štefan Jánosdeák, Ing. Katarína 

Demková,  

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

    zdržal sa :  2/ Mgr. Tibor Tóth,   

Návrh na uznesenie neprešiel, uznesenie nebolo schválené.  

 

3) Informácia o ukončení pôsobenia praktického lekára v obci. 

 

K tomuto bodu starosta obce poznamenal, že sa  aktívne hľadá náhrada, avšak situácia je  taká, 

že zatiaľ nikto neprejavil záujem o prevzatie obvodu. Touto cestou by chcel poprosiť 

o súčinnosť pri riešení tejto situácie, keďže vieme že praktických lekárov je nedostatok.  

           

4) Poslankyňa Katarína Prékopová podala návrh na uznesenie na obecného právnika JUDr. 

Ladislav Csákó v tomto znení: 

 

„Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje vypovedanie zmluvy s JUDr. Ladislavom Csákóom“  

 

Hlasovanie :  

  za :  1/   Katarína Prékopová, 

               proti :  0 

    zdržal sa :  7/Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová,   Štefan Kún,  Mgr. Tibor Tóth,                  

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

Návrh neprešiel. 

 

 



9 

 

10. Interpelácia poslancov a diskusia občanov 

 

- Poslankyňa Katarína Prekopová žiadala navýšiť počet kontajnerov v obci  aj v rómskej 

osade  

- kompletnú revíziu všetkých zmlúv, faktúr dodatkov -súčinnosť obce s firmou Brantner 

- Starosta obce odpovedal, že na budúci týždeň  má dohodnuté jednanie s firmou Brantner  

- Poslankyňa Katarína Prékopová poprosila starostu obce nakoľko je členom výkonného 

orgánu  Koordinačného centra pre rozvoj okresu Rožňava, ako by sa dali čerpať 

finančné prostriedky napr. cez  MAS Gemer pre obec Krásnohorské Podhradie 

- Riaditeľ Základnej školy s vyuč, jazykom slovenským Mgr. Ladislav Mikula sa 

poďakoval za pomoc pri oprave strechy na budovách školy  

- Zároveň p. Mikula vyslovil poďakovanie za dlhoročnú prácu vedúcej školskej jedálne 

p. Eve Velďákovej  a informoval o nástupe novej vedúcej školskej jedálne p. Evy 

Fafrákovej 

 

 

 

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 20,00 hod. 

 

Overovatelia : 

Iveta Breznayová 

 Jozef Görgei 

 

Zapisovateľ: 

Eleonóra Plošnicová 

 


