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Zápisnica 

zo  zasadnutia  obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 15.12.2020 

 

Program: 

 

1. Otvorenie   

2. Určenie overovateľov  + voľba návrhovej komisie 

3. Kontrola plnenia uznesení  

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2020 o financovaní materskej školy 

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

Krásnohorské Podhradie – prerokovanie,  

5. Územný plán obce Krásnohorské Podhradie, zmeny a doplnky č.3  – schválenie  

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020 o záväznej časti ÚPN-O 

Krásnohorské Podhradie s premietnutím Zmien a doplnkov č. 03- schválenie 

6. Žiadosť základnej školy s MŠ Krásnohorské Podhradie o umožnenie preúčtovania 

finančných prostriedkov originálnych kompetencií (mzdy a odvody pre učiteľov MŠ)  na 

využitie výmenu okien a dverí na budove materskej školy 

7. Brantner – Návrh Dodatku č. 8 k zmluve o poskytnutí služby – prerokovanie  

8. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Krásnohorskom Podhradí – zmeny 

a doplnky – prerokovanie  

9. Žiadosť o odkúpenie pozemku p. Ján Horváth, Oľga Horváthová,  - schválenie Zámeru,  

10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021 

11. Správa o vykonaní kontroly hospodárenia školskej jedálne pri ZŠ (VjS) Krh. Podhradie 

12. Správa o výsledku kontroly príjmov a výdavkov v kapitole Rozvoj obce  

13. Výzva „Podpora vysporiadania majetkovoprávnych vzťahov k pozemkov v obciach 

s prítomnosťou MRK postupom jednoduchých pozemkových úprav“ – schválenie 

predloženia žiadosti  o NFP 

14. Vysporiadanie nájomníkov v areáli pod hradom Krásna Hôrka, zmluvy o budúcich 

zmluvách – prerokovanie  

15. Žiadosť o vydanie stanoviska k investičnej činnosti  

16. Interpelácia poslancov a diskusia občanov 

17. Záver 

 

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

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

 

Jozef Görgei -neprítomný - ospravedlnený 

 

1./  Otvorenie 

 

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

poslancov a prítomných zástupcov SNM- generálneho riaditeľa Mgr. Branislava Panisa, PhDr., 

PhD Radoslava Ragača, riaditeľku SNM Betliar Mgr. Timeu Máteovú, zástupkyňu riaditeľky  

Ing. Eriku Šmelkovú    

Pred odhlasovaním programu OZ starosta obce Bc. Peter Bollo navrhol zmenu programu: 



2 
 

 bod č.14 - Vysporiadanie nájomníkov v areáli pod hradom Krásna Hôrka, zmluvy o budúcich 

zmluvách -prerokovanie“-z dôvodu uprednostnenia zástupcov SNM z Bratislavy 

- ďalej vypustiť z programu: 

 

-bod č.3 - Kontrola plnenia uznesení - neprítomnosť hlavnej kontrolórky 

 

-bod č.5 -Územný plán obce Krásnohorské Podhradie, zmeny a doplnky č.3  – schválenie  

  - Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020 o záväznej časti ÚPN-O 

     Krásnohorské Podhradie s premietnutím Zmien a doplnkov č. 03- schválenie 

 

-bod č.15- Žiadosť o vydanie stanoviska k investičnej činnosti  

 

-poslankyňa Katarína Prékopová navrhla vypustiť z programu bod č.7 Brantner – Návrh 

Dodatku č. 8 k zmluve o poskytnutí služby – prerokovanie- jednanie s firmou Brantner  sa 

uskutoční 16.12.2020  

-bod č.8 Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Krásnohorskom Podhradí – zmeny 

a doplnky – prerokovanie - rokovací poriadok vyvesiť k nahliadnutiu na úradnú tabuľu obce-

možnosť pripomienkovania 

-poslankyňa Katarína Prékopová žiadala doplniť program o- zameranie a riešenie kolaudácie 

vodojemu na ulici Pačanskej 

Starosta obce dal hlasovať za tieto návrhy a zmeny v programe. 

 

Uznesenie č.  30/2020 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje zmeny a návrhy programu zasadnutia OZ na deň  15.12.2020 

so začiatkom o 17,30 hod.  

  

Hlasovanie :  

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

Tibor Tóth,  Ing. Katarína Demková, Ing. Štefan Jánosdeák, Ing. Ladislav Katona                                

                    proti :   0 

              zdržal sa :   0 

 

Starosta obce po hlasovaní požiadal zástupcov SNM aby sa ujali slova. Generálny riaditeľ SNM 

sa vyjadril, že najdôležitejším krokom k obnove hradu je  vysporiadanie majetko -právnych 

vzťahov medzi obcou a vlastníkmi pozemkov do 31.12.2020.Tento termín sa viaže na 

dodržanie  plánu „A“ ,ktorý by bol najlepším riešením a je spojený aj s plánovaným   termínom 

otvorenia hradu 10.10.2023.  

Nakoľko sa vyskytol problém v zmluve o príprave budúcej nájomnej zmluvy u jedného 

z nájomníkov poslanci sa dohodli na novom termíne OZ -22.12.2020 - prerokovanie. Starosta 

obce sa poďakoval zástupcom SNM za účasť. 
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2.Určenie overovateľov  + voľba návrhovej komisie 

Starosta obce určil  overovateľov a voľbu návrhovej komisie. Za overovateľov určil p. Mgr. 

Tibora Tótha a Ivetu Breznayovú. členovia návrhovej komisie: Ing. Ladislav Katona, Štefan 

Kún, Ľudovít Baffy. Za predsedu návrhovej komisie určil Ing. Ladislava Katonu.  

 

Uznesenie č. 31/2020 :  

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

Kún, Ľudovít Baffy a berie na vedomie určených overovateľov Mgr. Tibora Tótha a Ivetu 

Breznayovú.. 

Hlasovanie :  

  za :   8/ Katarína Prékopová, Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová,   Štefan Kún,  

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

                    proti :    0 

              zdržal sa :   0 

 

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2020 o financovaní materskej školy 

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

Krásnohorské Podhradie – prerokovanie,  

 

Návrh bol zverejnený  dňa  23.11.2020 a bol súčasťou doručených materiálov. 

K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné   

     

   Uznesenie č.  32/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 o financovaní 

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

Obce Krásnohorské Podhradie. 

Hlasovanie :  

  za :   8/ Katarína Prékopová, Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová,  Štefan Kún,  

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

                    proti :   0 

              zdržal sa :   0 

 

-  poslanec Jozef Görgei došiel o 18,54 hod. 
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4. Žiadosť základnej školy s MŠ Krásnohorské Podhradie o umožnenie preúčtovania 

finančných prostriedkov originálnych kompetencií (mzdy a odvody pre učiteľov MŠ)  na 

využitie výmenu okien a dverí na budove materskej školy 

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

Základná škola s materskou školou-Alapiskola és Óvoda, Lipová 115 Krásnohorské 

Podhradie v rámci národného projektu „Podpora udržania zamestnanosti v materských 

školách“ podala žiadosť  dňa 12.08.2020  na ÚPSVaR o poskytnutie finančného príspevku na 

úhradu časti mzdových nákladov pre zamestnávateľov v čase vyhlásenie mimoriadnej situácie, 

núdzového stavu alebo výnimočného stavu alebo odstránením ich následkov ( ďalej len 

„príspevku“) podľa §54 ods.1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.Z. o službách zamestnanosti 

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

Základnej škole  s materskou školou- Alapiskola és Óvoda, Lipová 115, Krásnohorské 

Podhradie bol poskytnutý príspevok zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a zdrojov 

štátneho rozpočtu SR vo výške 20 810,02 EUR za obdobie od 13.03.2020 do 30.06.2020 na 

celkový počet podporených miest 8, ako refundácia časti mzdových nákladov.  

Obec na základe schváleného VZN č.4/2019 o financovaní materskej školy a školských 

zariadení zriadených na území obce v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Krásnohorské 

Podhradie mesačne  preposiela pre MŠ finančné  prostriedky. Tieto finančné prostriedky sa 

môžu použiť na mzdové a  na prevádzkové náklady MŠ. Zmenu použitia finančných 

prostriedkov schvaľuje Obecné zastupiteľstvo. 

 

K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné   

     

Uznesenie č.  33/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnohorskom Podhradí,  schvaľuje použitie finančných  

prostriedkov v sume 19 995,73 EUR na údržbu budovy Materskej školy, Pokroková 182 – 

dodávka a montáž plastových okien a dverí z originálnych kompetencií  pre Materskú školu za 

rok 2020,  schválené dňa  11.12.2019 uznesením č.62/2019 vo VZN č.4/2019 o financovaní 

materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Obce Krásnohorské Podhradie. 

Hlasovanie :  

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

Katarína Demková, Ing. Štefan Jánosdeák, Ing. Ladislav Katona                               

                    proti :   2/ Katarína Prékopová, Jozef Görgei  

              zdržal sa :   0 

 

5.Žiadosť o odkúpenie pozemku p. Ján Horváth, Oľga Horváthová,  - schválenie Zámeru 

Starosta obce informoval, že sa jedná sa o žiadosť p. Jána Horvátha a Oľgy Horváthovej , bytom 

Krásnohorské Podhradie č. 542 o odkúpenie pozemku nachádzajúceho sa v lokalite stará 

rómska osada (jedná sa o vysporiadanie pozemku, na ktorom stojí dom).  Žiadatelia majú 
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vysporiadané všetky záväzky voči obci. S prihliadnutím na osobitný zreteľ a to sociálna situácia 

žiadateľov a dlhodobé využívanie týchto pozemkov žiadateľmi a následného prerokovania na 

pracovnom stretnutí ,predložil pred obecné zastupiteľstvo Návrh uznesenia na schválenie  

Zámeru na odpredaj týchto pozemkov:    

K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné  

  

Uznesenie č.  34/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  zverejnenie zámeru  priameho  predaja pozemku obce 

Krásnohorské Podhradie, ide o pozemky zamerané Geometrickým plánom č.38/2019 a to  parc. 

č. KN-C 2339/174 – zast. plocha o výmere 13 m2,  KN-C 2339/175 – zast. plocha o výmere 80 

m2. Pozemky sa nachádzajú v k.ú. Krh. Podhradie v lokalite Rómska osada, kde žiadatelia 

vlastnia dom, ktorý je postavený na pozemku parc.č. KN-C 2339/174, z dôvodu osobitného 

zreteľa, spočívajúceho v sociálnej situácii žiadateľov. Cena sa stanovuje v zmysle znaleckého 

posudku. 

-poslanec Štefan Kún mal pripomienku, aby sa k podobným požiadavkám priložila mapka na 

bližšiu identifikáciu danej oblasti  

Hlasovanie :  

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

Demková, Ing. Štefan Jánosdeák, Ing. Ladislav Katona, Jozef Görgei                              

                    proti :   1/Štefan Kún 

              zdržal sa :   1/Katarína Prékopová 

 

6.Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021 

Starosta obce k tomuto bodu uviedol, že tento plán bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 

16.11.2020 

-poslankyňa Katarína Prékopová žiadala návrh o doplnenie plánu kontrolnej činnosti-kontrola 

nákladov na všetky motorové vozidlá, pohonné hmoty, servis a údržba vozidiel 

K tomuto bodu sa pristúpilo k hlasovaniu 

Hlasovanie :  

  za :   2/Jozef Görgei, Katarína Prékopová                               

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

Katarína Demková, Ing. Štefan Jánosdeák, Ing. Ladislav Katona  

              zdržal sa :   0/ 

 

Návrh  neprešiel a pristúpilo sa k odhlasovaniu pôvodného návrhu  
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Uznesenie č.  35/2020 

 

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

2021.  

Hlasovanie :  

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

Demková, Ing. Štefan Jánosdeák, Ing. Ladislav Katona, Štefan Kún                              

                    proti :   1/Katarína Prékopová 

              zdržal sa :   1/Jozef Görgei 

 

 

6.Správa o vykonaní kontroly hospodárenia školskej jedálne pri ZŠ (VjS) Krh. Podhradie 

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

Uznesenie č.  36/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o vykonaní kontroly hospodárenia školskej 

jedálne pri ZŠ (VjS) Krh. Podhradie. 

Hlasovanie : 

  za :   8/ Katarína Prékopová, Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová,   Štefan Kún,  

Mgr. Tibor Tóth,  Ing. Katarína Demková, Ing. Štefan Jánosdeák, Ing. Ladislav Katona, Jozef 

Görgei                             

                    proti :   0 

              zdržal sa :   0 

 

7. Správa o výsledku kontroly príjmov a výdavkov v kapitole Rozvoj obce 

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

Uznesenie č.  37/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o výsledku kontroly príjmov a výdavkov 

v kapitole Rozvoj obce  

Hlasovanie : 

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

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

                    proti :   0 

              zdržal sa :   1/Katarína Prékopová 
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8. Výzva „Podpora vysporiadania majetkovoprávnych vzťahov k pozemkov v obciach 

s prítomnosťou MRK postupom jednoduchých pozemkových úprav“ – schválenie 

predloženia žiadosti  o NFP 

 

Jedná sa o výzvu na Predkladanie  ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPLZ-PO5-2020-4 – 

Podpora vysporiadania majetkoprávnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou 

MRK postupom jednoduchých pozemkových. Termín uzatvorenia 2. hodnotiaceho kola je 

25.1.2021. 

Uznesenie č.  38/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Krásnohorské Podhradie 

s c h v a ľ u j e 

1. Predloženie žiadosti o poskytnutie NFP z Európskeho sociálneho fondu na Ministerstvo 

vnútra Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program 

Ľudské zdroje (SO), pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja 

obce a platným územným plánom obce 

- Kód výzvy: OPLZ-PO5-2020-4 zameraná na podporu vysporiadania 

majetkoprávnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou MRK postupom 

jednoduchých pozemkových úprav  

- Názov projektu: Vysporiadanie pozemkov pod obydliami v marginalizovanej 

rómskej komunite  v obci Krásnohorské Podhradie 

 

2. Výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu: Vysporiadanie pozemkov 

pod obydliami v marginalizovanej rómskej komunite  v obci Krásnohorské 

Podhradie zo strany žiadateľa min. na 5% celkových oprávnených výdavkov, 

 

3. Zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu 

realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.  

 

Hlasovanie : 

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

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

                    proti :   0 

              zdržal sa :   1/Štefan Kún 

 

 

9. Vysporiadanie nájomníkov v areáli pod hradom Krásna Hôrka, zmluvy o budúcich 

zmluvách – prerokovanie  

-poslanec Mgr. Tibor Tóth navrhol prerokovanie tohto bodu preložiť na nasledujúce zasadnutie  

OZ 22.12.2020 . Jedná sa o  návrhy Zmlúv potrebných k predmetnému vysporiadaniu a to od 

p. Roberta Kerekesa a od p. Štefana  Kúna. 
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Uznesenie č.  39/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje preloženie bodu Vysporiadanie nájomníkov v areáli pod 

hradom Krásna Hôrka, zmluvy o budúcich zmluvách – prerokovanie, na nasledujúce obecné 

zastupiteľstvo  na deň 22.12.2020. 

Hlasovanie : 

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

Demková, Ing. Štefan Jánosdeák, Ing. Ladislav Katona, Jozef Görgei                             

                    proti :   1/Katarína Prékopova 

              zdržal sa :   0 

     

poslanec Štefan Kún – nehlasoval 

 

Doplnený bod rokovania č. 10 – podpis Darovacej zmluvy – Geometrický plán na zameranie 

stavby parc. č. 3028/2 

- darcovia po podpise zmluvy odovzdali predmetný geometrický plán starostovi obce.  

 

11. Interpelácia poslancov a diskusia občanov 

 

-poslankyňa Katarína Prékopová tlmočila sťažnosti od občanov ohľadne výtržností 

a neporiadku na miestnom cintoríne- možné  riešenie je umiestnenie kamier na miestny cintorín 

-poslanec Štefan Kún žiadal , aby sa podala objednávka pre Štefan Száraza  na zavedenie wifi 

do kultúrneho domu 

 

12./  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 20,30 hod. 

Overovatelia : 

Mgr. Tibor Tóth 

Iveta Breznayová 

 

Zapisovateľ : 

Eleonóra Plošnicová 


