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Zápisnica 

zo  zasadnutia  obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 12.5.2021 

 

1. Otvorenie   

2. Určenie overovateľov  + voľba návrhovej komisie 

3. Kontrola plnenia uznesení  

4. Voda pre hrad, časť obce a rómsku osadu - Vodojem na ulici Pačanskej + vodovod 

v rómskej osade + výtokový stojan – prerokovanie  

5. Výzva MV SR na predkladanie žiadostí o NFP – vysporiadanie  majetko-právnych  

vzťahov k pozemkom v rómskych osadách postupom JPÚ – informácia o stave žiadosti  

6. Nákup (resp. prenájom) zberných nádob pre biologicky rozložiteľný odpad (BRO) – 

prerokovanie  

7. Zmluva so zberovou spoločnosťou (Brantner Gemer s.r.o.) o triedení bioodpadu (BRO) 

- prerokovanie 

8. Navýšenie počtu nádob na triedený zber – spoločnosť OZV (organizácia zodpovednosti 

výrobcov)  ENVI PAK - prerokovanie 

9. Zberný dvor – zavedenie elektrickej energie a kamerového systému - prerokovanie 

10. Miestny cintorín – zavedenie kamerového systému – prerokovanie 

11. Investičný zámer – občianka vybavenosť - žiadosť o vydanie stanoviska obce, 

spoločnosť ROVAK s.r.o.  

12. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Krásnohorskom Podhradí – zmeny 

a doplnky, prerokovanie  

13. Sadzobník poplatkov za využívanie hygienického centra rómska osada – prerokovanie,  

14. Zmena členstva v stavebnej komisie  

15. Rôzne 

16. Interpelácia poslancov  

17. Záver 

 

 

Prítomní :  Ľudovít Baffy, Iveta Breznayová,  Katarína Prékopová, Ing. Katarína Demková, 

Ing. Ladislav Katona, Jozef Görgei, Štefan Kún, Mgr. Tibor Tóth, Ing. Štefan Jánosdeák 

 

 

1./  Otvorenie 

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

poslancov a oboznámil prítomných s programom zasadnutia a zároveň  navrhol stiahnuť bod. 

11. Investičný zámer – občianka vybavenosť - žiadosť o vydanie stanoviska obce, spoločnosť 

ROVAK s.r.o. z rokovania z dôvodu, že k veci sa vyjadroval stavebný úrad a to 

splnomocnenému zástupcovi vlastníka predmetného pozemku. Tento bod žiadateľ požiadal 

stiahnuť z rokovania, nakoľko Investor Rovak s.r.o. duplicitne požiadal o záväzné stanovisko. 

Stanovisko bolo žiadateľovi v zmysle jeho žiadosti  zo dňa 27.4.2021 doručené dňa 30.4.2021 

z hľadiska územného plánovania a územného poriadku, nakoľko takéto stanovisko  v zmysle 

zákona vydáva stavebný úrad a nie obecné zastupiteľstvo.  

Zmena oproti navrhnutému programu poslancami OZ, ktorí požiadali o zvolanie tohto 

obecného zastupiteľstva je nasledovná, čo odôvodňuje týmito skutočnosťami: 
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1. K bodu 7.  Dodatok č. 9 k zmluve sa nebude schvaľovať, nakoľko dodatkom č. 8. boli 

schválené podmienky zberu pre rok 2021. V roku 2020 nebol podpísaný žiadny 

dodatok ohľadne zberu, preto sa len číslovanie posunulo,   

2. K bodu 9.  – Kolaudácia Zberného dvoru sa nerieši, nakoľko táto stavba bola schválená 

na základe ohlásenia drobnej stavby a tá sa nekolauduje 

3. Návrh programu – Zmeny a doplnky územného plánu obce, č. 3 – námietky 

a pripomienky, prejednanie – je neaktuálny, nakoľko možnosť pripomienkovať tento 

územný plán bolo umožnené na základe Oznámenia o verejnom prerokovaní tohto 

návrhu, ktoré sa uskutočnilo dňa 26.8.2020 v kultúrnom dome Krh. Podhradie. 

Písomné stanoviská a námietky bolo možné podať najneskôr do 18.9.2020, kedy sa 

skončila lehota verejného prerokovania, ktorá je stanovená v zmysle § 22 stavebného 

zákona, kde sa jasne uvádza, že na stanoviská uplatnené po tejto lehote sa neprihliada. 

Návrh na schválenie Zmien a doplnkov územného plánu obce č. 3 bol v programe 

zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 15.12.2020, ale bol z rokovania OZ 

vypustený. Pokiaľ by sa obecné zastupiteľstvo chcelo opätovne vrátiť k prejednaniu  

a pripomienkovaniu tohto návrhu, tak je potrebné spustiť úplne nové konanie od 

začiatku, nakoľko po vypracovaní súborového stanoviska už zmena nie je možná.   

4. K bodu 14.  tento bod nie je v súlade s ustanoveniami zákona č. 301/2005 Z.z. 

trestného poriadku.   

 

K zmenám  programu  boli vyslovené nasledovné pripomienky: 

-poslankyňa K. Prékopová mala pripomienky k bodu č.11 /Investičný zámer – občianska     

vybavenosť - žiadosť o vydanie stanoviska obce, spoločnosť ROVAK s.r.o. /  

-poslanec Mgr. T.Tóth - vypustiť z programu bod č.12 / Rokovací poriadok obecného 

zastupiteľstva v Krásnohorskom Podhradí – zmeny a doplnky, prerokovanie / prerokovať na 

nasledujúcom zasadnutí OZ 

- zmena členstva v stavebnej komisii /Hedviga Baffiová/ zrušenie 

-poslanec Š.Kún - zmena členstva v komisii športu a cestovného ruchu 

-z návrhu programu OZ bol vynechaný bod o konaniach vedených voči obci Krásnohorské 

Podhradie, resp. voči štatutárovi obce. Poslankyňa Prékopová sa dotazovala na dôvod 

vynechania tohto bodu programu. Starosta obce zodpovedal na otázky poslankyne Prékopovej: 

O všetkých konaniach vieme. Nedošlo k machináciám pri verejnom obstarávaní. Na otázku 

poslankyne Prékopovej, či  má alebo nemá konanie, vedené voči starostovi obce súvislosť s 

obcou, najprv odpovedal "nebude sa k tomu vyjadrovať" a následne potvrdil, že "sa obvinenia 

netýkajú obce". Ďalej podotkol, že "neexistuje obvinenie z machinácie z verejnými 

prostriedkami". 

 

Uznesenie č. 20/2021 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje program zasadnutia OZ na deň  12.5.2021 so začiatkom 

o 16,30 hod, vypustením z programu bodu č.11. /Investičný zámer – občianska vybavenosť - 

žiadosť o vydanie stanoviska obce, spoločnosť ROVAK s.r.o./  a Rokovacieho poriadku-zmeny 

a doplnky prerokovať na nasledujúcom zasadnutí OZ. 
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Hlasovanie :  

  za :   8/   Iveta Breznayová,  Ing. Katarína Demková, Jozef Görgei, Štefan                      

Kún , Ľudovít Baffy, Ing. Ladislav Katona,  Mgr. Tibor Tóth, Ing. Štefan Jánosdeák                     

                    proti :   0 

              zdržal sa :   1/Katarína Prékopová 

 

 

2.Určenie overovateľov  + voľba návrhovej komisie 

 

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

Tibora Tótha a Ivetu Breznayovú, za členov návrhovej komisie určil  Ing. Ladislava Katonu, 

Štefana Kúna a Ing. Katarínu Demkovú. Za predsedu návrhovej komisie určil  Ing. Ladislava 

Katonu. 

 

Uznesenie č.  21/2021 
 

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

a Katarína Demková a berie na vedomie určených overovateľov Mgr. Tibora Tótha a Ivetu 

Breznayovú 

Hlasovanie :  

  za :   9/   Iveta Breznayová,  Ing. Katarína Demková, Jozef Görgei, Štefan Kún, 

Ľudovít Baffy, Ing. Ladislav Katona,  Mgr. Tibor Tóth, Ing. Štefan Jánosdeák, Katarína 

Prékopová                  

                    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 OZ dňa 25.3.2021 bolo prijatých 7 uznesení 

č.13/2021,č.14/2021,č.15/2021,č.16/2021,č.17/2021,č.18/2021,č.19/2021 

 

Uznesenie č.  22/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Kontrolu plnenia uznesení. 

 

Hlasovanie :  

  za :   7/   Iveta Breznayová,  Ing. Katarína Demková, Štefan Kún, Ľudovít Baffy, 

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

                    proti :   0 

              zdržal sa :   2/ Jozef Görgei, Katarína Prékopová 
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4.Voda pre hrad, časť obce a rómsku osadu - Vodojem na ulici Pačanskej + vodovod 

v rómskej osade + výtokový stojan – prerokovanie 

  

Starosta obce k tomuto bodu uviedol, že ohľadne vodojemu Pačanská ulica - bola podaná 

žiadosť na Okresný úrad, odbor katastrálny o zápis Geometrického plánu. Východoslovenská 

vodárenská spoločnosť Košice dňa 14.4.2021 podala žiadosť o vyjadrenie k prepojeniu III. 

Tlakového pásma (jedná sa o prepojenie nášho vodovodu s časťou  Rožňava). Obec  kladne 

reagovala dňa 19.4.2021. 

Vodovod rómska osada – obec je v jednaní s firmou ARAD Košice, kde následne bola zaslaná 

záväzná objednávka a t.č. je už uhradený preddavok (obratom po doručení preddavkovej 

faktúry dňa 10.5.2021), čo si vyhradila firma, aby mohla začať pripravovať predmetný stojan. 

V rómskej osade  sa následne osadí výtokový stojan, ktorý bude zabezpečovať vodu pre jej 

obyvateľov. Stojan bude na kartový systém a čipy budú nabíjateľné na obecnom úrade v čase 

úradných hodín.  Úhrada za stojan bude zúčtovaná z rezervného fondu – ako riešenie 

mimoriadnej situácie -zásobovanie obyvateľov pitnou vodou.. Voda sa zatiaľ zabezpečuje 

cisternou počas celého týždňa. Obec rieši kolaudáciu – t.č. znalecký posudok, ktorý je v štádiu 

spracovania. Následne výstup postúpi pre SPF, k uzavretiu zmluvy o vecnom bremene a potom 

následne je možné v kolaudácii vodovodu pokračovať  

 

-K tomuto bodu sa vyjadrili aj miestny obyvatelia rómskej osady a to Ľ. Gunár a predseda 

občianskeho združenia  „Voda pre osadu“ -A. Horváth  

-nepovažujú za dobré riešenie osadenie výtokového stojana  

- žiadali vysvetlenie ohľadne kolaudácie dolnej vetvy vodovodu v rómskej osade ,nakoľko sa 

už v roku 2016 sa hovorilo o zámere kolaudácie 

-ohľadne cca 50 000 € dlhu tvrdia, že 80% obyvateľstva platí a peniaze sa odovzdávali do 

VVS.as. 

 

Poslankyňa K. Prékopová navrhla znenie nových uznesení  

 

Uznesenie č.  23/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnohorskom Podhradí poveruje starostu obce, aby uložil obecnému 

úradu vyhotovenie nasledovných písomností, potrebných ku kolaudácii vodojemu - stavby, 

umiestnenej na pozemkoch parc. č. 3028/1 a č. 3028/2 – nový stav, uvedených na liste 

vlastníctva č. 1579 – na pozemku parc. č. KN-C 3028 – stav doterajší, v katastrálnom území 

Krásnohorského Podhradia, vo vlastníctve obce Krásnohorské Podhradie: 

- Pripravil a podal žiadosť na katastrálny odbor OÚ Rožňava o zápis stavby vodojemu na list 

vlastníctva obce, na základe geometrického plánu, a čestného prehlásenia obce o tom, že stavba 

bola realizovaná v rámci „Akcie Z“ pred rokom 1976 (t. j. neexistujú záznamy) 

- Požiadal Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej 

správy (ďalej len „OÚ RV, OSZP, ŠVS“), o určenie ochranného pásma vodohospodárskeho 

zariadenia (zdroja vody). 

- Požiadal Slovenský Pozemkový fond (SPF) o majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pod 

stavbou vodojemu, vrátane ochranného pásma a príslušných potrubných rozvodov. 
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- Podal návrh na vydanie užívacieho povolenia predmetnej vodnej stavby na OÚ RV, OSZP, 

ŠVS – vrátane príloh (potrebných dokladov ku kolaudácii).   

Zodpovedná osoba - štatutár Bc. Peter Bollo, termín výkonu uznesenia - 25.5.2021 

 

 

Hlasovanie :  

  za :   9/   Iveta Breznayová,  Ing. Katarína Demková, Štefan Kún, Ľudovít Baffy, 

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

Prékopová                  

                    proti :   0 

              zdržal sa :   0 

 

Uznesenie č.  24/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnohorskom Podhradí poveruje starostu obce, aby uložil obecnému 

úradu vyhotoviť a podať nasledovné písomnosti, potrebné ku kolaudácii oboch vetiev verejného 

vodovodu v miestnej rómskej osade  a to nasledovným spôsobom: 

- Podal žiadosť na katastrálny odbor OÚ Rožňava o zápis stavby vodovodu v miestnej rómskej 

osade na list vlastníctva obce, na základe geometrického plánu 

- Požiadal Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej 

správy (ďalej len „OÚ RV, OSZP, ŠVS“), o určenie ochranného pásma vodohospodárskeho 

zariadenia (zdroja vody) 

- Požiadal Slovenský Pozemkový fond (SPF) o majetkovoprávne vysporiadanie podzemnej 

stavby, vrátane ochranného pásma a príslušných potrubných rozvodov, resp. vysporiadal 

pozemky pod verejným vodovodom v rómskej osade 

- Podal návrh na vydanie užívacieho povolenia predmetnej vodnej stavby na OÚ RV, OSZP, 

ŠVS – vrátane všetkých príloh (potrebných dokladov ku kolaudácii), resp. v prípade jednej z 

vetiev uvedeného vodovodu požiadal o obnovenie konania. 

 

 

Hlasovanie :  

  za :   9/   Iveta Breznayová,  Ing. Katarína Demková, Štefan Kún, Ľudovít Baffy, 

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

Prékopová                  

                    proti :   0 

              zdržal sa :   0 

 

 

5.Výzva MV SR na predkladanie žiadostí o NFP – vysporiadanie  majetko-právnych  

vzťahov k pozemkom v rómskych osadách postupom JPÚ – informácia o stave žiadosti  

 

Starosta obce oboznámil prítomných poslancov, že Výzva MV SR na predkladanie žiadostí 

o NFP – vysporiadanie  majetko-právnych  vzťahov k pozemkom v rómskych osadách 

postupom JPÚ – informácia o stave žiadosti. Žiadosť bola podaná 13.1.2021 s názvom: 

Vysporiadanie pozemkov pod obydliami v marginalizovanej rómskej komunite v obci 

Krásnohorské Podhradie. Žiadosť bola doplnená na základe výzvy riadiacim orgánom dňa 
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3.5.2021. žiadosť je v štádiu administratívnej kontroly, vykonávanej  sprostredkovateľským 

Operačného programu Ľudské zdroje Ministerstva vnútra SR.  

 

Uznesenie č.  25/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o stave zaslanej žiadosti o NFP s názvom 

Vysporiadanie pozemkov pod obydliami v marginalizovanej rómskej komunite v obci 

Krásnohorské Podhradie  

 

Hlasovanie :  

  za :   8/   Iveta Breznayová,  Ing. Katarína Demková, Ľudovít Baffy, Ing. Ladislav 

Katona, Mgr. Tibor Tóth, Ing. Štefan Jánosdeák, Jozef Görgei, Katarína Prékopová                  

                    proti :   1/Štefan Kún 

              zdržal sa :   0 

 

 

6.Nákup (resp. prenájom) zberných nádob pre biologicky rozložiteľný odpad (BRO) – 

prerokovanie  

 

Starosta obce sa vyjadril, že poslanci by  sa teraz mali  rozhodnúť:  

1. Či   pôjde  s nádobami   do   prenájmu 

2. Či   pôjde  s vlastnými  nádobami.  Možno   to   vyjde  lacnejšie. Potom  sa bude  robiť  

samostatné  VO  aj na  nákup   nádob.   

-poslanci sa rozhodli o nákupe nádob 

Uznesenie č.  26/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nákup 400 ks -240 l nádob, 5 ks -1100 l a zároveň poveruje 

starostu obce vyrokovať splátkový kalendár  

Hlasovanie :  

  za :   9/   Iveta Breznayová,  Ing. Katarína Demková, Ľudovít Baffy, Ing. Ladislav 

Katona, Mgr. Tibor Tóth, Ing. Štefan Jánosdeák, Jozef Görgei, Katarína Prékopová,  Štefan 

Kún 

             

                    proti :   0 

              zdržal sa :   0 

 

7.Zmluva so zberovou spoločnosťou (Brantner Gemer s.r.o.) o triedení bioodpadu (BRO) 

– prerokovanie 
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Starosta obce informoval, nakoľko je potrebné ešte vykonať úkony v zmysle zákona 

o verejnom obstarávaní. Tento  materiál  je  pre  dnešné   zasadnutie OZ  výlučne  

informatívneho   charakteru   pre   lepšie   pochopenie   možností pre  obec:    

 Podľa 

§ 4  

 Pôvodca odpadu a osoby nakladajúce s odpadom 

 (1) Pôvodca odpadu je 

 a) každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo 

 b) ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich 

výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov. 

  (2) Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe. 

 
(3) Obchodník na účely tohto zákona je podnikateľ, ktorý pri kúpe a následnom 

predaji odpadu koná vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, vrátane 

obchodníka, ktorý tento odpad nemá fyzicky v držbe. 

 
(4) Sprostredkovateľ na účely tohto zákona je podnikateľ, ktorý organizuje 

zhodnocovanie odpadu alebo zneškodňovanie odpadu v mene iných osôb, vrátane 

sprostredkovateľa, ktorý tento odpad nemá fyzicky v držbe. 

 
(5) Dopravca odpadu na účely tohto zákona je podnikateľ, ktorý vykonáva prepravu 

odpadu pre cudziu potrebu alebo pre vlastnú potrebu; výkonom prepravy sa rozumie 

premiestňovanie odpadu. 

 

 Obec je okrem povinností podľa § 14 ods. 1 povinná 

 

a) zabezpečiť zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu vznikajúceho na 

jej území na účely jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade s týmto 

zákonom vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu 

zmesového komunálneho odpadu v obci, 

 b) zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu 

 

1. biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého 

pôvodcom je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje 

zariadenie spoločného stravovania109) (ďalej len „prevádzkovateľ kuchyne“) (§ 

83 ods. 1), 

 2. jedlých olejov a tukov z domácností a 

 3. biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z 

cintorínov, 

 c) zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov 

pre papier, plasty, kovy, sklo a kompozitné obaly na báze lepenky, 

 
d) umožniť výrobcovi elektrozariadení a výrobcovi prenosných batérií a 

akumulátorov, príslušnej tretej osobe alebo príslušnej organizácii zodpovednosti 

výrobcov na ich náklady 

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-79#f4310920
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 1. zaviesť a prevádzkovať na jej území systém oddeleného zberu elektroodpadu z 

domácností a použitých prenosných batérií a akumulátorov, 

 2. užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber 

komunálnych odpadov, 

 

 Bude sa  postupovať podľa  zákona o verejnom  obstarávaní podľa  § 117 zákona  o VO (  ako   

zákazku   s nízkou   hodnotou  ) ,    očakávaný   finančný  limit nepresiahne  finančný  limit  60 

tis.  €.  

 Po rozhodnutí  OZ,  bude  realizovaný prieskum trhu  v zmysle predchádzajúceho bodu (či už 

sa bude jednať o kúpu alebo prenájom). 

 

Až  následne  potom  bude  realizované  VO   na  službu :  zber   a likvidáciu    

Jedlé oleje a tuky                  20 01 25 zber a preprava 

  zhodnotenie odpadu 

 

Biologický rozložiteľný kuchynský 

odpad                   20 01 08 
zber a preprava 

  zhodnotenie odpadu 

 

Množstvá   pre  prieskum  trhu   budú   vychádzať  z doteraz fakturovaných   objemov  

Firma  Brantner  dala  návrh  zmluvy,   ktorú   však nie  je   možné   prijať .  Je   výlučne  

informatívneho  charakteru pre   dnešné   zasadnutie .Obec zaktualizuje všeobecne  záväzné   

nariadenie   o nakladaní   s odpadmi. 

 

Uznesenie č.  27/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje realizáciu verejného obstarávania na nákup vlastných nádob  

na dobu určitú do konca roka - 31.12.2022 

 

Hlasovanie :  

  za :   9/   Iveta Breznayová,  Ing. Katarína Demková, Ľudovít Baffy, Ing. Ladislav 

Katona, Mgr. Tibor Tóth, Ing. Štefan Jánosdeák, Jozef Görgei, Katarína Prékopová, Štefan Kún 

             

                    proti :   0 

              zdržal sa :   0 
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8.Navýšenie počtu nádob na triedený zber – spoločnosť OZV (organizácia zodpovednosti 

výrobcov)  ENVI PAK – prerokovanie 

 

Poslankyňa K. Prékopová žiadala emailom  dňa 25.2.2021 

do dediny - 5 ks zelených  (na sklo) + 5 ks modrých (na papier), 4 ks červených kontajnerov 

(kov, hliník..)  

do rómskej osady - 4 ks zelených (na sklo) + 4 ks modrých (na papier), 2 ks červených 

kontajnerov na kovový a hliníkový odpad (konzervy, plechovky). 

 

Uznesenie č.  28/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje   navýšenie  počtu nádob pre triedený zber spoločnosti ENVI 

PAK v zmysle žiadosti poslanca OZ  zo dňa 25.2.2021   

Hlasovanie :  

  za :   9/   Iveta Breznayová,  Ing. Katarína Demková, Ľudovít Baffy, Ing. Ladislav 

Katona, Mgr. Tibor Tóth, Ing. Štefan Jánosdeák, Jozef Görgei, Katarína Prékopová,  Štefan 

Kún 

             

                    proti :   0 

              zdržal sa :   0 

 

9.Zberný dvor – zavedenie elektrickej energie a kamerového systému – prerokovanie 

 

Uznesenie č.29/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zavedenie elektrickej energie na zberný dvor , vypracovanie 

cenovej ponuky a zároveň aktualizáciu kamerového systému.  

 

 

Hlasovanie :  

  za :   9/   Iveta Breznayová,  Ing. Katarína Demková, Ľudovít Baffy, Ing. Ladislav 

Katona, Mgr. Tibor Tóth, Ing. Štefan Jánosdeák, Jozef Görgei, Katarína Prékopová,  Štefan 

Kún 

 

                                proti :   0 

                          zdržal sa :   0 

 

10. Miestny cintorín – zavedenie kamerového systému – prerokovanie 

 

- poslanci OZ tento bod navrhli stiahnuť z rokovania OZ, a prerokovať na najbližšom 

zastupiteľstve 
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13.Sadzobník poplatkov za využívanie hygienického centra rómska osada – prerokovanie,  

 

Starosta obce informoval. že z  dôvodu zabezpečenia hygieny a možnosti prania, bolo opätovne 

otvorené hygienické centrum pri O. tom ročníku ZŠ. Boli zakúpené dve práčky – v rámci 

riešenia krízovej situácie obyvateľov rómskej komunity. Navrhol  nasledovné poplatky: 

 Použitie sprchy   0,50   eur 

 Jeden cyklus prania   0,50  eur  

 

Uznesenie č.  30/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  výšku poplatkov za využívanie služieb v hygienickom centre 

na ulici Pačanskej a to za použitie sprchy 0,50 eur a za jeden cyklus prania 0,50 eur 

Hlasovanie :  

  za :   6/   Iveta Breznayová,  Ing. Katarína Demková, Ľudovít Baffy, Ing. Ladislav 

Katona, Ing. Štefan Jánosdeák, Štefan Kún 

 

                                proti :   2/Mgr. Tibor Tóth, Katarína Prékopová 

                          zdržal sa :   1/Jozef Görgei 

 

14.Zmena členstva v stavebnej komisie  

 

Starosta obce informoval zmenu členstva v stavebnej komisii p. Hedviga Baffi  požiadala dňom 

15.4.2021 o ukončenia členstva  

 

 

Uznesenie č.  31/2021 

 

 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje zrušenie členstva p. Hedvigy Baffi v komisii výstavby, 

životného prostredia a ochrany verejného poriadku dňom 15.4.2021.  

 

Hlasovanie :  

  za :   9/   Iveta Breznayová,  Ing. Katarína Demková, Ľudovít Baffy, Ing. Ladislav 

Katona, Mgr. Tibor Tóth, Ing. Štefan Jánosdeák, Jozef Görgei, Katarína Prékopová, Štefan Kún 

 

                                proti :   0 

                          zdržal sa :   0 

 

15.Rôzne 
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Starosta obce  informoval, že je potrebné zakúpiť motorové vozidlo namiesto SCUDA, ktorého 

oprava je už nerentabilná.  

- poslanci k tomuto bodu mali odmietavé stanovisko 

Zmena členstva v komisii cestovného ruchu /M.Mészner/nový člen  – Norbert Mogyorósi  

 

Hlasovanie :  

  za :   9/   Iveta Breznayová,  Ing. Katarína Demková, Ľudovít Baffy, Ing. Ladislav 

Katona, Mgr. Tibor Tóth, Ing. Štefan Jánosdeák, Jozef Görgei, Katarína Prékopová, Štefan 

Kún. 

 

                                proti :   0 

                          zdržal sa :   0 

 

-poslankyňa K. Prékopová navrhla opätovne prerokovať zníženie platu starostu 

 

Hlasovanie :  

             za :    2/ Jozef Görgei, Katarína Prékopová,     

 

                                proti :  2/ Ľudovít Baffy, Ing. Ladislav Katona 

                          zdržal sa :  5/ Ing. Štefan Jánosdeák, Iveta Breznayová, Ing. Katarína Demková 

                                    Štefan Kún, Mgr. Tibor Tóth   

 

16.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 16,30 do 21,00 hod. 

Overovatelia : 

Mgr. Tibor Tóth 

Iveta Breznayová 

Zapisovateľ: 

Eleonóra Plošnicová 

 


