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Zápisnica 

zo  zasadnutia  obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 19.10.2021 

 

1. Otvorenie   

2. Určenie overovateľov  + voľba návrhovej komisie 

3. Kontrola plnenia uznesení  

4. Voľba predsedu komisie výstavby, životného prostredia a ochrany verejného poriadku 

5. Zníženie energetickej náročnosti MŠ v Krásnohorskom Podhradí 

6. Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v Krásnohorskom Podhradí 

7. Rozpočtové opatrenie  č.  9/2021 

8. Interpelácia poslancov  

9. Záver 

 

 

Prítomní : Iveta Breznayová, Katarína Prékopová, Štefan Kún,   Mgr. Tibor Tóth, Ing. Štefan 

Jánosdeák  Ing. Katarína Demková, Ing. Ladislav Katona 

   

  Ospravedlnení: Ľudovít Baffy, Jozef Görgei 

 

1./  Otvorenie 

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

poslancov a oboznámil prítomných s programom zasadnutia . 

- poslankyňa Katarína Prékopová žiadala medzi body 8- 9 zaradiť bod „Rôzne“ 

  Hlasovanie :  

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

Katarína Prékopová, Ing, Katarína Demková, Ing, Ladislav Katona                    

                    proti :   0 

              zdržal sa :   0 

 

Uznesenie č. 51/2021 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje program zasadnutia OZ na deň  19.10.2021 so začiatkom 

o 16,30 hod.   

  Hlasovanie :  

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

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

                    proti :  0 

              zdržal sa : 0 

 

  

2.Určenie overovateľov  + voľba návrhovej komisie 
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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, 

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

Katonu  

 

 

Uznesenie č.  52/2021 
 

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

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

Breznayovú 

  Hlasovanie :  

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

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

                    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 29.9.2021 bolo prijatých 9 uznesení č.42/2021, č.432021, 

č.44/2021, č.45/2021, č.46/2021, č.47/2021, č.48/2021, č.49/2021, č.50/2021. 

 

-poslankyňa Prékopová sa opätovne spýtala na uznesenie č.39/2021-týkajúce sa Komunitného 

centra ohľadne  preplatenia neschválenej faktúry 

-hlavná kontrolórka  Ing. Vámosová a ekonómka obce Helena Vanyová sa vyjadrili, že  

uhradená bola iba faktúra so sumou 1440 €,ktorá bola zahrnutá v rozpočte  v marci 2021 

a faktúra so sumou 4982 € nie je vystavená ani uhradená 

 

Uznesenie č.  53/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Kontrolu plnenia uznesení. 

 

Hlasovanie :  

  Za: 6/  Iveta Breznayová, Štefan Kún, Mgr. Tibor Tóth, Ing. Štefan Jánosdeák, 

Ing. Katarína Demková, Ing. Ladislav Katona                     

                    proti :   0 

              zdržal sa :  1/Katarína Prékopová 

 

 

 



3 
 

4.Voľba predsedu komisie výstavby, životného prostredia a ochrany verejného poriadku 

 

-nakoľko nebol zvolený nový predseda komisie poslanci navrhli prijať uznesenie v znení: 

Uznesenie č.  54/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnohorskom Podhradí sťahuje z programu bod - Voľbu predsedu 

komisie výstavby, životného prostredia a ochrany verejného poriadku a prekladá na 

prerokovanie na najbližšie zasadnutie OZ 

 

  Hlasovanie :  

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

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

                    proti :   0 

              zdržal sa :  0 

 

5.Zníženie energetickej náročnosti MŠ v Krásnohorskom Podhradí 

Starosta obce informoval prítomných poslancov o projekte - Zníženie energetickej náročnosti 

MŠ v Krásnohorskom Podhradí. Výzva je zverejnená v rámci Operačného programu Kvalita 

životného prostredia, ktorá je zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov. 

Obec Krásnohorské Podhradie  bude mať spracovaný energetický audit na štyri verejné budovy 

a to obecný úrad, materská škola Pokroková, kultúrny dom a budova na ulici Lipová 120. Audit 

bude hradený prostredníctvom nenávratného finančného príspevku v rámci projektu Rozvoj 

energetických služieb v obci Krásnohorské Podhradie. Naša žiadosť bola schválená koncom 

augusta 2021.  Tento audit je povinnou prílohou tejto žiadosti o nenávratný finančný príspevok. 

Zníženie energetickej náročnosti budov je prioritou tohto programovacieho obdobia, kde 

špecifickým cieľom je zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov. Cena 

stavebných prác podľa projektového rozpočtu je 290.350,69. Cena projektovej dokumentácie 

je 18.000,00 eur. Suma stavebných prác  je východiskom pri verejnom obstarávaní dodávateľa 

stavebných prác, ktorá po ukončení VO bude premietnutá do žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok. Miera spolufinancovania stavebných prác v rámci projektu je 5%. Výstupom 

projektu po jeho realizovaní je v neposlednom rade aj úspora finančných prostriedkov obce, 

ktoré sú vynakladané na prevádzku, v našom prípade úspora na elektrickej energii a dodávke 

zemného plynu.  

-poslanec Štefan Kún mal dotaz ohľadne výmeny okien nakoľko okná na budove MŠ boli 

vymenené v roku 2020 

-starosta obce Mgr. Peter Bollo podal vysvetlenie, že projekt obsahuje kritéria, ktoré musia byť 

dodržané  
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Uznesenie č.  55/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Krásnohorské Podhradie    S ú h l a s í 

a) s realizáciou projektu Zníženie energetickej náročnosti MŠ v Krásnohorskom Podhradí. 

b) s predložením Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 

 Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2021-68 

 

 

Hlasovanie :  

  Za: 5/  Iveta Breznayová, Mgr. Tibor Tóth, Ing. Štefan Jánosdeák, Ing. Katarína 

Demková, Ing, Ladislav Katona                     

                    proti :   0 

              zdržal sa :  2/Katarína Prékopová, Štefan Kún 

 

6.Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v Krásnohorskom Podhradí 

Starosta obce informoval poslancov o projekte -Zníženie energetickej náročnosti budovy 

Obecného úradu v Krásnohorskom Podhradí. Jedná sa o projekt, ktorý je riešený tak isto 

v rámci Výzvy so zameraním na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov. Cena 

stavebných prác podľa projektového rozpočtu je 214.106,95. Cena projektovej dokumentácie 

je 17.814,00 eur. Suma stavebných prác je východiskom pri verejnom obstarávaní dodávateľa 

stavebných prác, ktorá po ukončení VO bude premietnutá do žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok. Miera spolufinancovania stavebných prác v rámci projektu je 5%. Výstupom 

projektu po jeho realizovaní je v neposlednom rade aj úspora finančných prostriedkov obce, 

ktoré sú vynakladané na prevádzku, v našom prípade úspora na elektrickej energii a dodávke 

zemného plynu.  

 

Uznesenie č.  56/2021 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Krásnohorské Podhradie    S ú h l a s í 

a) s realizáciou projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu 

v Krásnohorskom Podhradí. 

b) s predložením Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 

 Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2021-68 

 

 

  Hlasovanie :  

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

Katarína Prékopová, Ing. Katarína Demková, Ing. Ladislav Katona                    
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                    proti :   0 

              zdržal sa :  0 

 

7.Rozpočtové opatrenie  č.  9/2021 

 

Starosta obce Mgr. Peter Bollo oboznámil poslancov s Rozpočtový opatrením  č. 9/2021. Jedná 

sa o: 

1) Navýšenie bežných výdavkov presunom z kapitálových výdavkov s kódom zdroja 41   

- WIFI 4EU – zriaďovací poplatok  ........................................................... 3 000,00 EUR 

 

2) Presuny medzi položkami kapitálových výdavkov s kódom zdroja 46  

- Komunitné centrum – PD prekládka NN prípojky ........................................ 480,00 EUR   

 

3) Presuny medzi položkami bežných výdavkov s kódom zdroja 41  na kód zdroja 46  

- TKO, BRO - Zber a preprava odpadov  ..................................................30 000,00 EUR 

 

4) Navýšenie bežných výdavkov s kódom zdroja 46 

- Kultúrny dom – špeciálne služby – vypracovanie ŽoNFP........................1 200,00 EUR 

- Rozvoj obce – špeciálne služby - verejné obstarávanie - Komunitné 

centrum.......................................................................................................1 680,00 EUR 

- BRO- odpadové nádoby.............................................................................4 270,00 EUR 

- TKO, BRO-Zber, preprava odpadov..........................................................4 200,00 EUR 

- PO- servis, údržba, opravy -pož.vozidla (riešenie havarijného stavu)........5 804,00 EUR 

 

5) Navýšenie kapitálových výdavkov s kódom zdroja 46 

- Zásobovanie vodou- odberný stojan s vodomerom....................................2 000,00 EUR 

- PO- plynofikácia budovy pož.zbrojnice.....................................................5 600,00 EUR 

- OcÚ- PD -Znižovanie energetickej náročnosti budovy OcÚ( časť)...........3 000,00 EUR 

- MŠ- PD -Znižovanie energetickej náročnosti budovy MŠ (časť)...............3 000,00 EUR 

 

6) Navýšenie príjmových finančných operácií 

- Prevod z prostriedkov rezervného fondu.............................................. 60 754,00 EUR                   

 

    

Fakturované práce na prekládke NN prípojky pri Komunitnom centre sú  v sume  2 748,00 EUR 

a vŕtaná studňa v sume cca 2 000,00 EUR. Tieto faktúry budú hradené zo schváleného rozpočtu  

z položky  Rozvoj obce – KC- výstavba – vlastný zdroj.  

-poslanec Štefan Kún mal dotaz ohľadne vŕtania  studne /starosta odpovedal že je to najlacnejšie 

a najefektívnejšie reálne riešenie/ 
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Uznesenie č.  57/2021 

 

OZ – schvaľuje úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.9/2021 v zmysle ustanovenia § 14 

ods.2 písm. a), b), c), d) zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

Hlasovanie :  

  Za: 6/  Iveta Breznayová, Štefan Kún, Mgr. Tibor Tóth, Ing. Štefan Jánosdeák, 

Ing. Katarína Demková, Ing. Ladislav Katona                     

                    proti :   0 

              zdržal sa :  1/Katarína Prékopová 

 

8.Interpelácia poslancov 

 

9.Rôzne 

-starosta obce Mgr. Peter Bollo začal diskusiu na tému komunálny odpad 

- navýšenie poplatkov 

- platobná nedisciplinovanosť občanov 

- bolo poslaných 344 výziev 

- kontrolórka oboznámila poslancov, že suma vybraných poplatkov v roku 2020 za TKO od 

občanov je cca 30 000 € a obec za odvoz zaplatila sumu 110 000 € - výdaj viacnásobne 

prevyšuje príjem  

- dlh v rómskej osade činí cca 70 000€ 

-poslankyňa Iveta Breznayová žiadala o doplnenie kontajnerov na papier sklo a bioodpad na 

ulicu Rožňavskú /bývalý obecný úrad -sobášna sieň/ 

-poslankyňa Katarína Prékopová navrhla reláciu do rozhlasu ohľadne zákazu  spaľovania 

biologického odpadu v domácnostiach a trvajúca možnosť odberu bionádob a povinnosť 

zaplatenia nedoplatkov  TKO 

-poslanec Štefan Kún  tlmočil námietky občanov vzhľadom na hlučnosť akcií v kultúrnom 

dome a používanie  obecného rozhlasu/narodeninové priania/ 

- poslanci navrhli prehodnotiť na najbližšom obecnom zastupiteľstve zvýšenie poplatkov za 

relácie v rozhlase na 5€  

- prenájom KD v letnom období na 50€ 

- v zimnom období na 80€ -kuchyňa 30€ 

- aktuálny cenník nájmov v KD preposlať mailom každému poslancovi 
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10./Záver 

 

        Starosta obce po prerokovaní všetkých bodov programu, poďakoval prítomným za účasť 

a zasadnutie OZ ukončil.  

 

 

 

                                                                            Mgr. Peter Bollo 

                                     starosta obce 

 

Trvanie rokovania Obecného zastupiteľstva od 16,30 do 18,30 hod. 

 

Overovatelia : 

Mgr. Tibor Tóth 

Iveta Breznayová 

Zapisovateľ: 

Eleonóra Plošnicová 

 

 

 

 


